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Alteração 1549
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 103-V (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-V
Retenção de quotas

1. No caso das transferências referidas 
nos artigos 105.º-K e 105.º-L, os 
Estados-Membros podem reter uma parte 
da quota individual, com base em critérios 
objetivos, e integrá-la na reserva 
nacional.
2. Sempre que, nos termos dos artigos 
105.º-K e 105.º-L, tenham sido ou sejam 
transferidas quotas com ou sem as 
correspondentes terras através de 
arrendamentos rurais ou por outros meios 
que tenham efeitos jurídicos comparáveis, 
os Estados-Membros podem decidir, com 
base em critérios objetivos, a fim de que 
as quotas sejam atribuídas 
exclusivamente aos produtores, se e em 
que condições a totalidade ou parte da 
quota transferida é afetada à reserva 
nacional.

Or. pl

Alteração 1550
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Artigo 103-V (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-V
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Retenção de quotas
1. No caso das transferências referidas 
nos artigos 105.º-J e 105.º-K, os 
Estados-Membros podem reter uma parte 
da quota individual, com base em critérios 
objetivos, e integrá-la na reserva 
nacional.
2. Sempre que, nos termos dos artigos 
105.º-J e 105.º-K, tenham sido ou sejam 
transferidas quotas com ou sem as 
correspondentes terras através de 
arrendamentos rurais ou por outros meios 
que tenham efeitos jurídicos comparáveis, 
os Estados-Membros podem decidir, com 
base em critérios objetivos, a fim de que 
as quotas sejam exclusivamente 
atribuídas aos produtores, se e em que 
condições a totalidade ou parte da quota 
transferida é afetada à reserva nacional.

Or. pt

Alteração 1551
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 103-V (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-V
Retenção de quotas

1. No caso das transferências referidas 
nos artigos 101.º-I e 101.º-J, os 
Estados-Membros podem reter uma parte 
da quota individual, com base em critérios 
objetivos, e integrá-la na reserva 
nacional.
2. Sempre que, nos termos dos artigos 
101.º-I e 101.º-J, tenham sido ou sejam 
transferidas quotas com ou sem as 
correspondentes terras através de 
arrendamentos rurais ou por outros meios 
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que tenham efeitos jurídicos comparáveis, 
os Estados-Membros podem decidir, com 
base em critérios objetivos e de modo a 
que as quotas sejam exclusivamente 
atribuídas aos produtores, se e em que 
condições a totalidade ou parte da quota 
transferida é afetada à reserva nacional.

Or. es

Alteração 1552
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 103-W (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Alteração 1553
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Artigo 103-W (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Alteração 1554
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 103-W (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 1555
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 103-X (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103-X
Subsecção III

Superação das quotas
Imposição sobre os excedentes
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1. É devida uma imposição sobre os 
excedentes de leite e outros produtos 
lácteos comercializados que excedam as 
quotas nacionais fixadas em 
conformidade com a subsecção II.
A imposição é fixada, por 100 
quilogramas de leite, em 27,83 EUR.
2. Os Estados-Membros são responsáveis, 
perante a União, pela imposição sobre os 
excedentes, resultante da superação da 
quota nacional, determinada a nível 
nacional e separadamente para as 
entregas e as vendas diretas, e devem 
pagar 99 % do montante devido ao Fundo 
Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), 
entre os dias 16 de outubro e 30 de 
novembro que se seguem ao período de 
doze meses em causa.
3. A diferença entre o montante da 
imposição sobre os excedentes, resultante 
da aplicação do n.º 2, e o resultante da 
aplicação do n.º 1, primeiro parágrafo, é 
utilizada pelo Estado-Membro para 
financiar medidas de reestruturação no 
setor do leite.
4. Caso o pagamento previsto no n.º 1 não 
seja efetuado nas datas devidas e após 
consulta do Comité dos Fundos Agrícolas 
estabelecido pelo documento COM(2011) 
628/2, a Comissão deduz, dos pagamentos 
mensais, na aceção do artigo 17.º e do 
artigo 18.º, n.º 2, do COM(2011) 628/2, 
um montante equivalente à imposição 
sobre os excedentes não pagos. Antes de 
tomar a sua decisão, a Comissão adverte o 
Estado-Membro em causa, que deve dar a 
conhecer a sua opinião no prazo de uma 
semana.

Or. pl

Alteração 1556
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă
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Proposta de regulamento
Artigo 103-X (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-X
Imposição sobre os excedentes no caso da 

superação das quotas
1. É devida uma imposição sobre os 
excedentes de leite e outros produtos 
lácteos comercializados que excedam as 
quotas nacionais fixadas em 
conformidade com os artigos 105.º-A a 
105.º-M. A imposição é fixada, por 100 
quilogramas de leite, em EUR 27,83.
2. Os Estados-Membros são responsáveis 
perante a Comunidade pela imposição 
sobre os excedentes resultante da 
superação da quota nacional, 
determinada a nível nacional e 
separadamente para as entregas e as 
vendas diretas, e devem pagar 99 % do 
montante devido, ao FEAGA, entre os 
dias 16 de outubro e 30 de novembro que 
se seguem ao período de doze meses em 
causa.
3. Caso o pagamento previsto no n.º 1 não 
seja efetuado nas datas devidas, e após 
consulta do Comité dos Fundos Agrícolas, 
a Comissão deduz dos pagamentos 
mensais, na aceção do artigo XXX do 
Regulamento (CE) n.º XXX horizontal, 
um montante equivalente à imposição 
sobre os excedentes não paga. Antes de 
tomar a sua decisão, a Comissão adverte o 
Estado-Membro em causa, que deve dar a 
conhecer a sua opinião no prazo de uma 
semana. Não é aplicável o artigo XXX do 
Regulamento (CE) n.º XXX horizontal.
4. A Comissão estabelece, por meio de 
atos de execução adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2, as 
regras de execução do presente artigo.
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Or. pt

Alteração 1557
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 103-X (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-X
Imposição sobre os excedentes

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

Or. es

Alteração 1558
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 103-Y (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103-Y
Contribuição dos produtores para a 

imposição sobre os excedentes devida
A imposição sobre os excedentes é 
inteiramente repartida, em conformidade 
com os artigos 105.º-R e 105.º-U, pelos 
produtores que tenham contribuído para 
cada uma das superações das quotas 
nacionais referidas no artigo 105.º-C, 
n.º 2.
Sem prejuízo do artigo 105.º-R, n.º 2, e do 
artigo 105.º-U, n.º 1, os produtores, pelo 
simples facto de terem superado as suas 
quotas disponíveis, devem pagar ao 
Estado-Membro a sua contribuição para a 
imposição sobre os excedentes devida, 
calculada em conformidade com os 
artigos 105.º-F, 105.º-G e 105.º-R.

Or. pl

Alteração 1559
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

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

Artigo 103-Y
Contribuição dos produtores para a 

imposição sobre os excedentes devida
A imposição sobre os excedentes é 
inteiramente repartida, em conformidade 
com os artigos 105.º-P e 105.º-S, pelos 
produtores que tenham contribuído para 
cada uma das superações das quotas 
nacionais referidas no n.º 2 do artigo 
105.º-A.
Sem prejuízo do n.º 3 do artigo 105.º-P e 
do n.º 1 do artigo 105.º-S, os produtores, 
pelo simples facto de terem superado as 
suas quotas disponíveis, devem pagar ao 
Estado-Membro a sua contribuição para a 
imposição sobre os excedentes devida, 
calculada em conformidade com os 
artigos 105.º-E, 105.º-F e 105.º-P.

Or. pt

Alteração 1560
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 103-Y (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-Y
Contribuição dos produtores para a 

imposição sobre os excedentes
A imposição sobre os excedentes é 
inteiramente repartida, em conformidade 
com os artigos 101.º-O e 101.º-R, pelos 
produtores que tenham contribuído para 
cada uma das superações das quotas 
nacionais referidas no n.º 2 do 
artigo 101.º-A. Sem prejuízo do n.º 3 do 
artigo 101.º-O e do n.º 1 do artigo 101.º-R, 
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os produtores, pelo simples facto de terem 
superado as suas quotas disponíveis, 
devem pagar ao Estado-Membro a sua 
contribuição para a imposição sobre os 
excedentes devida, calculada em 
conformidade com os artigos 101.º-D, 
101.º-E e 101.º-O.

Or. es

Alteração 1561
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 103-Z (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103-Z
Imposição sobre os excedentes no que 

respeita às entregas
1. Para efeitos do cálculo definitivo da 
imposição sobre os excedentes, as 
quantidades entregues por cada produtor 
são aumentadas ou reduzidas de modo a 
refletir eventuais diferenças entre o teor 
de matéria gorda efetivo e o teor de 
matéria gorda de referência.
Ao nível nacional, a imposição sobre os 
excedentes é calculada com base na soma 
das entregas, ajustada nos termos do 
primeiro parágrafo.
2. As contribuições dos produtores para o 
pagamento da imposição sobre os 
excedentes são fixadas por decisão do 
Estado-Membro, após eventual 
reatribuição, proporcionalmente às 
quotas individuais de cada produtor ou de 
acordo com critérios objetivos a definir 
pelos Estados-Membros, da parte não 
utilizada da quota nacional afetada às 
entregas:
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a) Ao nível nacional, com base na 
quantidade produzida em excesso da 
quota de cada produtor; ou
b) Inicialmente, ao nível do comprador e, 
em seguida, se for caso disso, ao nível 
nacional.
Caso seja aplicável o artigo 105.º-O, n.º 1, 
terceiro parágrafo, os Estados-Membros, 
ao estabelecerem a contribuição de cada 
produtor para o montante da imposição a 
pagar em razão da aplicação da taxa 
majorada nele referida, devem garantir 
que os produtores em causa contribuem 
de forma proporcional, de acordo com 
critérios objetivos definidos pelo
Estado-Membro.

Or. pl

Alteração 1562
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Artigo 103-Z (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

respeita às entregas
1. Para efeitos do cálculo definitivo da 
imposição sobre os excedentes, as 
quantidades entregues por cada produtor 
são aumentadas ou reduzidas de modo a 
refletir eventuais diferenças entre o teor 
de matéria gorda efetivo e o teor de 
matéria gorda de referência, com recurso 
a coeficientes e em condições a 
determinar pela Comissão, por meio de 
atos de execução adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2.
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2. A nível nacional, a imposição sobre os 
excedentes é calculada com base na soma 
das entregas, ajustada nos termos do 
primeiro parágrafo.
3. As contribuições dos produtores para o 
pagamento da imposição sobre os 
excedentes são fixadas por decisão do 
Estado-Membro, após eventual 
reatribuição — proporcionalmente às 
quotas individuais de cada produtor ou de 
acordo com critérios objetivos a definir 
pelos Estados-Membros — da parte não 
utilizada da quota nacional afetada às 
entregas:
a) A nível nacional, com base na 
quantidade produzida em excesso da 
quota de cada produtor; ou
b) Inicialmente ao nível do comprador e 
em seguida, se for caso disso, a nível 
nacional.

Or. pt

Alteração 1563
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 103-Z (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 1564
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 103-AA (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103-AA
Papel dos compradores

1. O comprador é responsável pela 
cobrança, junto dos produtores, das 
contribuições por estes devidas a título da 
imposição sobre os excedentes e paga ao 
organismo competente do 
Estado-Membro, antes de uma data e de 
acordo com regras a estabelecer pela 
Comissão, por meio de atos de execução, 
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nos termos do artigo 105.º-Y, alíneas d), f) 
e g), o montante dessas contribuições, que 
retém sobre o preço do leite pago aos 
produtores responsáveis pela superação 
ou, se tal não for possível, cobra por 
qualquer outro meio adequado.
2. Se um ou vários compradores forem 
substituídos, no todo ou em parte, por um 
só comprador, as quotas individuais dos 
produtores são tomadas em consideração 
para o remanescente do período de doze 
meses em curso, após dedução das 
quantidades já entregues e tendo em 
conta o seu teor de matéria gorda. O 
presente número é igualmente aplicável 
sempre que um produtor mude de 
comprador.
3. Se, durante o período de referência, as 
quantidades entregues por um produtor 
excederem a sua quota disponível, o 
Estado-Membro pode decidir, segundo 
regras por ele estabelecidas, que, a título 
de adiantamento sobre a contribuição do 
produtor, o comprador deduza uma parte 
do preço do leite nas entregas desse 
produtor que superem a sua quota. O 
Estado-Membro pode estabelecer 
disposições específicas que permitam aos 
compradores deduzir esse adiantamento 
no caso de os produtores efetuarem 
entregas a vários compradores.

Or. pl

Alteração 1565
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Artigo 103-AA (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-AA
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Papel dos compradores
1. O comprador é responsável pela 
cobrança, junto dos produtores, das 
contribuições por estes devidas a título da 
imposição sobre os excedentes e paga ao 
organismo competente do Estado-
Membro, antes de uma data e de acordo 
com regras a estabelecer pela Comissão, 
por meio de atos de execução adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2, o 
montante dessas contribuições, que retém 
sobre o preço do leite pago aos produtores 
responsáveis pela superação ou, se tal não 
for possível, cobra por qualquer outro 
meio adequado.
2. Se um ou vários compradores forem 
substituídos, no todo ou em parte, por um 
só comprador, as quotas individuais dos 
produtores são tomadas em consideração 
para o remanescente do período de doze 
meses em curso, após dedução das 
quantidades já entregues e tendo em 
conta o seu teor de matéria gorda. O 
presente número é igualmente aplicável 
sempre que um produtor mude de 
comprador.
3. Se, durante o período de referência, as 
quantidades entregues por um produtor 
excederem a sua quota disponível, o 
Estado-Membro pode decidir, segundo 
regras por ele estabelecidas, que, a título 
de adiantamento sobre a contribuição do 
produtor, o comprador deduza uma parte 
do preço do leite nas entregas desse 
produtor que superem a sua quota. O 
Estado-Membro pode prever disposições 
específicas que permitam aos 
compradores deduzir esse adiantamento 
no caso de os produtores efetuarem 
entregas a vários compradores.

Or. pt
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Alteração 1566
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 103-AA (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-AA
Papel dos compradores

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

Or. es

Alteração 1567
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 103-AB (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103-AB
Aprovação

A atividade de comprador está 
subordinada à aprovação prévia do 
Estado-Membro, de acordo com critérios 
a definir pela Comissão, por meio de atos 
delegados, nos termos do artigo 105.º-X, 
alínea f), e do procedimento estabelecido, 
por meio de atos de execução, com base 
no artigo 105.º-Y, alínea i).

Or. pl

Alteração 1568
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Artigo 103-AB (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-AB
Aprovação

A atividade de comprador está 
subordinada à aprovação prévia do 
Estado-Membro, de acordo com critérios 
a definir pela Comissão, por meio de atos 
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delegados em conformidade com o artigo 
160.º.
As condições a preencher e os dados a 
facultar pelos produtores, em caso de 
venda direta, são determinados pela 
Comissão, por meio de atos de execução 
em conformidade com o artigo 162.º, 
n.º 2.

Or. pt

Alteração 1569
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 103-AB (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-AB
Aprovação

A atividade de comprador está 
subordinada à aprovação prévia do 
Estado-Membro, de acordo com critérios 
a definir pela Comissão. As condições a 
preencher e os dados a facultar pelos 
produtores, em caso de venda direta, são 
determinados pela Comissão.

Or. es

Alteração 1570
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 103-AC (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103-AC
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Imposição sobre os excedentes no que 
respeita às vendas diretas

1. No caso das vendas diretas, a 
contribuição de cada produtor para o 
pagamento da imposição sobre os 
excedentes é fixada por decisão do 
Estado-Membro, após eventual 
reatribuição da parte não utilizada da 
quota nacional afetada às vendas diretas, 
ao nível territorial adequado ou ao nível 
nacional.
2. Os Estados-Membros estabelecem a 
base de cálculo da contribuição do 
produtor para a imposição sobre os 
excedentes devida sobre a quantidade 
total de leite vendido, cedido ou utilizado 
para o fabrico dos produtos lácteos 
vendidos ou cedidos, através de critérios 
definidos pela Comissão, por meio de atos 
delegados, nos termos do artigo 105.º-X, 
alínea b).
3. Não é tida em conta qualquer correção 
relacionada com o teor de matéria gorda 
para efeitos do cálculo definitivo da 
imposição sobre os excedentes.
4. A Comissão, por meio de atos de 
execução, nos termos do artigo 105.º-Y, 
alíneas d) e f), decide como e quando deve 
ser paga, ao organismo competente do 
Estado-Membro, a imposição sobre os 
excedentes.

Or. pl

Alteração 1571
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Artigo 103-AC (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-AC
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Imposição sobre os excedentes no que 
respeita às vendas diretas

1. No caso das vendas diretas, a 
contribuição de cada produtor para o 
pagamento da imposição sobre os 
excedentes é fixada por decisão do 
Estado-Membro, após eventual 
reatribuição da parte não utilizada da 
quota nacional afetada às vendas diretas, 
ao nível territorial adequado ou ao nível 
nacional.
2. Os Estados-Membros estabelecem a 
base de cálculo da contribuição do 
produtor para a imposição sobre os 
excedentes devida sobre a quantidade 
total de leite vendido, cedido ou utilizado 
para o fabrico dos produtos lácteos 
vendidos ou cedidos, através de critérios 
definidos pela Comissão, por meio de atos 
delegados em conformidade com o artigo 
160.º.
3. Não é tida em conta qualquer correção 
relacionada com o teor de matéria gorda 
para efeitos do cálculo definitivo da 
imposição sobre os excedentes.
4. A Comissão determina, por meio de 
atos de execução em conformidade com o 
artigo 105.º-V, as modalidades e a data de 
pagamento da imposição sobre os 
excedentes ao organismo competente do 
Estado-Membro.

Or. pt

Alteração 1572
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 103-AC (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-AC
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Imposição sobre os excedentes no que 
respeita às vendas diretas

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

Or. es

Alteração 1573
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 103-AD (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103-AD
Montantes pagos em excesso ou não 

pagos
1. Sempre que, no caso das entregas ou 
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das vendas diretas, se apure que a 
imposição sobre os excedentes é devida e 
que as contribuições cobradas aos 
produtores são superiores à imposição, 
qualquer Estado-Membro pode:
a) Utilizar a totalidade ou parte dos 
montantes excedentários para financiar 
as medidas referidas no artigo 105.º-L, n.º 
1, alínea a); ou
b) Redistribuir a totalidade ou parte 
desses montantes pelos produtores: 
i) das categorias prioritárias estabelecidas 
pelo Estado-Membro com base em 
critérios objetivos e em prazos definidos 
pela Comissão, por meio de atos 
delegados, nos termos do artigo 105.º-X, 
alínea g); ou 
ii) que se encontrem numa situação 
excecional em consequência de uma 
disposição nacional não relacionada com 
o regime de quotas para leite e outros 
produtos lácteos instituído pelo presente 
capítulo.
2. Caso se apure que não é devida 
qualquer imposição sobre os excedentes, 
os adiantamentos eventualmente cobrados 
pelos compradores ou pelo Estado-
Membro devem ser reembolsados, o mais 
tardar, no final do período de doze meses 
seguinte.
3. Caso um comprador não tenha 
respeitado a obrigação de cobrar a 
contribuição dos produtores para a 
imposição sobre os excedentes nos termos 
do artigo 74.º, o Estado-Membro pode 
cobrar os montantes não pagos 
diretamente ao produtor, sem prejuízo das 
sanções que pode aplicar ao comprador 
em falta.
4. Se o prazo de pagamento não for 
respeitado pelo produtor ou pelo 
comprador, devem ser pagos ao 
Estado-Membro juros de mora. A 
Comissão, por meio de atos de execução, 
nos termos do artigo 105.º-Y, alínea e), 
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fixa os juros de mora aplicáveis.

Or. pl

Alteração 1574
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Artigo 103-AD (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-AD
Montantes pagos em excesso ou não 

pagos
1. Sempre que, no caso das entregas ou 
das vendas diretas, se apure que a 
imposição sobre os excedentes é devida e 
que as contribuições cobradas aos 
produtores são superiores à imposição, 
qualquer Estado-Membro pode:
a) Utilizar a totalidade ou parte dos 
montantes excedentários para financiar 
as medidas referidas na alínea a) do n.º 1 
do artigo 105.º-K; e/ou
b) Redistribuir a totalidade ou parte 
desses montantes pelos produtores:
— das categorias prioritárias 
estabelecidas pelo Estado-Membro com 
base em critérios objetivos e em prazos a 
definir pela Comissão, ou
— que se encontrem numa situação 
excecional em consequência de uma 
disposição nacional não relacionada com 
o regime de quotas para leite e outros 
produtos lácteos instituído pelo presente 
capítulo.
2. Caso se apure que não é devida 
qualquer imposição sobre os excedentes, 
os adiantamentos eventualmente cobrados 
pelos compradores ou pelo 
Estado-Membro devem ser reembolsados, 
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o mais tardar, no final do período de doze 
meses seguinte.
3. Caso um comprador não tenha 
respeitado a obrigação de cobrar a 
contribuição dos produtores para a 
imposição sobre os excedentes nos termos 
do artigo 105.º-Q, o Estado-Membro pode 
cobrar os montantes não pagos 
diretamente ao produtor, sem prejuízo das 
sanções que pode aplicar ao comprador 
em falta.
4. Se o prazo de pagamento não for 
respeitado pelo produtor ou pelo 
comprador, serão pagos ao 
Estado-Membro juros de mora a fixar 
pela Comissão, por meio de atos de 
execução em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
162.º, n.º 2.

Or. pt

Alteração 1575
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 103-AD (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-AD
Montantes pagos em excesso ou não 

pagos
1. Sempre que, no caso das entregas ou 
das vendas diretas, se apure que a 
imposição sobre os excedentes é devida e 
que as contribuições cobradas aos 
produtores são superiores à imposição, 
qualquer Estado-Membro pode:
a) utilizar a totalidade ou parte dos 
montantes excedentários para financiar 
as medidas referidas no artigo 101.º-J, n.º 
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1, alínea a); e/ou
b) redistribuir a totalidade ou parte desses 
montantes pelos produtores:
–– das categorias prioritárias 
estabelecidas pelo Estado-Membro com 
base em critérios objetivos e em prazos a 
definir pela Comissão, ou
–– que se encontrem numa situação 
excecional em consequência de uma 
disposição nacional não relacionada com 
o regime de quotas para leite e outros 
produtos lácteos instituído pelo presente 
capítulo.

2. Caso se apure que não é devida 
qualquer imposição sobre os excedentes, 
os adiantamentos eventualmente cobrados 
pelos compradores ou pelo 
Estado-Membro devem ser reembolsados, 
o mais tardar, no final do período de doze 
meses seguinte.

3. Caso um comprador não tenha 
respeitado a obrigação de cobrar a 
contribuição dos produtores para a 
imposição sobre os excedentes nos termos 
do artigo 101.º-P, o Estado-Membro pode 
cobrar os montantes não pagos 
diretamente ao produtor, sem prejuízo das 
sanções que pode aplicar ao comprador 
em falta.

4. Se o prazo de pagamento não for 
respeitado pelo produtor ou pelo 
comprador, devem ser pagos ao 
Estado-Membro juros de mora a fixar 
pela Comissão.

Or. es

Alteração 1576
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

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

Artigo 103.º-AE
Subsecção IV

Regras processuais
Poderes delegados

A fim de assegurar que o regime de 
quotas no setor do leite alcance o seu 
objetivo, nomeadamente a utilização 
eficiente das quotas individuais e o 
cálculo, cobrança e utilização corretos da 
imposição, a Comissão, por meio de atos 
delegados, adota regras sobre:
a) As conversões temporárias e definitivas 
das quotas;
b) As condições relativas ao leite e aos 
produtos lácteos comercializados que 
devem ser tidas em conta para fins de 
cálculo da imposição sobre os excedentes;
c) A reafetação das quotas não utilizadas;
d) A adaptação da correção do teor de 
matéria gorda;
e) A obrigação por parte dos produtores 
de entregar a compradores aprovados;
f) Os critérios da aprovação dos 
compradores pelos Estados-Membros;
g) Os critérios objetivos de redistribuição 
do excesso de imposição;
h) A adaptação da definição de «venda 
direta», tendo em conta a definição de 
«entrega» constante do artigo 105.º-B, n.º 
1, alínea f). 

Or. pl

Alteração 1577
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska



AM\910137PT.doc 29/181 PE494.588v01-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 103-AF (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º-AF
Poderes de execução

A Comissão adota, por meio de atos de 
execução, todas as regras necessárias 
para a introdução do regime de quotas 
leiteiras, nomeadamente sobre:
a) As conversões definitivas das quotas e a 
repartição das quotas nacionais entre 
entregas e vendas diretas, com base em 
notificações por parte dos 
Estados-Membros;
b) O estabelecimento de um coeficiente 
para os teores individuais de matéria 
gorda, a correção do teor de matéria 
gorda e o registo da superação dos teores 
nacionais de matéria gorda;
c) O estabelecimento das equivalências 
com o leite por parte dos 
Estados-Membros; 
d) O procedimento, o prazo e o facto 
gerador da taxa de câmbio aplicável ao 
pagamento da imposição, a redistribuição 
do excesso de imposição e a redução dos 
adiantamentos quando os prazos não 
forem respeitados;
e) As taxas de juro aplicáveis nos casos de 
pagamento tardio, a cobrança correta da 
imposição e a utilização de 1 % da 
imposição que não se destina a ser paga 
ao FEAGA;
f) A informação dos produtores sobre as 
novas definições, a comunicação das 
quotas individuais e a notificação da 
imposição;
g) A comunicação das informações sobre 
a aplicação das disposições relativas à 
imposição no setor do leite;
h) A elaboração de uma declaração das 
entregas e das declarações de vendas 
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diretas;
i) As declarações a redigir, os registos a 
manter e as informações a comunicar 
pelos compradores e produtores;
j) Os controlos das entregas e das vendas 
diretas.

Or. pl

Justificação

A eliminação das quotas leiteiras resultará numa maior tendência para o abandono da 
produção por parte das explorações e regiões mais vulneráveis. Apesar de o setor do leite ter 
sido afetado pela crise nos anos 2008-2009, o mecanismo de quota provou ser um elemento 
estabilizador eficaz. Tem também um impacto favorável na posição dos agricultores perante 
os compradores do leite e permite manter a produção nas regiões onde esta tem especial 
importância, não só em termos económicos. Não se deve desistir de um instrumento que 
provou a sua eficácia durante vários anos.

Alteração 1578
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

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

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. es

Justificação

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

Alteração 1579
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 104 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Se um Estado-Membro decidir que uma
entrega de leite cru efetuada por um 
agricultor a um transformador de leite cru 
deve ser objeto de um contrato escrito entre 
as partes, esse contrato deve reunir as 
condições estabelecidas no n.º 2.

Toda a entrega de leite cru efetuada por 
um agricultor a um transformador de leite 
cru deve ser objeto de um contrato escrito 
entre as partes e esse contrato deve reunir 
as condições estabelecidas no n.º 2.

Or. fr

Justificação

Em vez de deixar aos Estados-Membros a escolha de optar ou não por uma contratualização, 
deve ser introduzida a obrigação de contratualização ao nível europeu. Esta obrigação é 
necessária para um mercado comum em matéria de leite, visando evitar que os 
transformadores instalem um mau ambiente entre os produtores. Uma tal obrigação 
permitiria, por outro lado, evitar o aparecimento de uma concorrência nociva entre os 
Estados-Membros que tenham optado pela contratualização e aqueles que não o tenham feito.

Alteração 1580
José Bové
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 104 – n.º 2 – alínea c) – subalínea i) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– ser fixo e ser indicado no contrato, e/ou – ser fixo e ser indicado no contrato, cobrir 
no mínimo os custos de produção que têm 
em conta os custos da energia, dos 
fertilizantes e dos alimentos para os 
animais, os alugueres e outros custos dos 
principais fatores de produção, e rever os 
preços em conformidade, e/ou

Or. fr

Alteração 1581
Marc Tarabella
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Proposta de regulamento
Artigo 104 – n.º 2 – alínea c) – subalínea i) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– ser fixo e ser indicado no contrato, e/ou – ser fixo e ser indicado no contrato e ter 
em conta os custos reais de produção, 
e/ou

Or. fr

Justificação

Uma condição importante nos contratos deve ser a orientação dos preços negociados face 
aos reais custos de produção. Enquanto esta exigência não for levada em conta, a situação 
económica dos produtores não melhorará.

Alteração 1582
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 104 – n.º 2 – alínea c) – subalínea i) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– variar apenas em função de fatores 
indicados no contrato, designadamente a 
evolução da situação do mercado, com 
base em indicadores de mercado, o volume 
entregue e a qualidade ou composição do 
leite cru entregue,

– variar apenas em função de fatores 
indicados no contrato, designadamente os 
custos reais de produção, a evolução da 
situação do mercado, com base em 
indicadores de mercado, o volume entregue 
e a qualidade ou composição do leite cru 
entregue,

Or. fr

Justificação

Uma condição importante nos contratos deve ser a orientação dos preços negociados face 
aos reais custos de produção. Enquanto esta exigência não for levada em conta, a situação 
económica dos produtores não melhorará.

Alteração 1583
Esther de Lange
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Proposta de regulamento
Artigo 104 – n.º 2 – alínea c) – subalínea i) – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- ter em consideração os custos 
relacionados com os investimentos em 
matéria de sustentabilidade suportados 
pelos agricultores;

Or. en

Alteração 1584
José Bové
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 104 – n.º 2 – alínea c) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) a duração do contrato, o qual pode ter 
duração indeterminada e incluir cláusulas 
de rescisão.

iii) a duração do contrato, o qual pode ter 
duração indeterminada e incluir uma 
cláusula de indexação e de renegociação 
do preço ligada à evolução anormal dos 
custos de produção e cláusulas de rescisão.

Or. fr

Alteração 1585
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 104 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Todos os elementos dos contratos de 
entrega de leite cru celebrados por 
agricultores, recoletores ou 
transformadores de leite cru, incluindo os 
referidos no n.º 2, alínea c), são 
negociados livremente entre as partes.

Suprimido
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Or. fr

Alteração 1586
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 104 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A fim de garantir uma aplicação 
uniforme do presente artigo, a Comissão 
pode, por meio de atos de execução, 
adotar as medidas necessárias. Esses atos 
de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2.

Suprimido

Or. de

Alteração 1587
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 105

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. es

Alteração 1588
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 105 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os contratos para a entrega de leite cru 1. Os contratos para a entrega de leite de 
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por um agricultor a um transformador ou a 
um recoletor, na aceção do artigo 104.º, 
n.º 1, segundo parágrafo, podem ser 
negociados por uma organização de 
produtores do setor do leite e dos produtos 
lácteos, reconhecida ao abrigo do 
artigo 106.º, em nome dos seus membros 
agricultores, relativamente a parte ou à 
totalidade da sua produção conjunta.

vaca cru por um agricultor a um 
transformador ou a um recoletor, na aceção 
do artigo 104.º, n.º 1, segundo parágrafo, 
podem ser negociados por uma 
organização de produtores do setor do leite 
e dos produtos lácteos, reconhecida ao 
abrigo do artigo 106.º, em nome dos seus 
membros agricultores, relativamente a 
parte ou à totalidade da sua produção 
conjunta.

Or. en

Alteração 1589
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 105-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 105.º-A
Medidas transitórias para o termo do 

regime de quotas leiteiras
1. As quotas nacionais definidas no 
Anexo VIII irão aumentar 5 % em 
2014/15 refletindo o último ano do regime 
de quotas leiteiras e as condições 
particulares existentes em determinados 
Estados-Membros.
2. É devida uma imposição sobre os 
excedentes de leite e outros produtos 
lácteos comercializados que excedam as 
quotas nacionais fixadas em 
conformidade com a Subsecção II.
A imposição é fixada, por 100 
quilogramas de leite, em 27,83 EUR.
Contudo, para o ano 2014/15, a imposição 
é fixada, por 100 quilogramas de leite, em 
10,00 EUR.

Or. en
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Justificação

Em conformidade com o acordo do Conselho, aquando do exame de saúde da PAC de 2008, 
tendo em vista assegurar a supressão progressiva do sistema de quotas leiteiras em todos os 
Estados-Membros.

Alteração 1590
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 105-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 105.º-A
Regras de comercialização para melhorar 
e estabilizar o funcionamento do mercado 

comum do leite
A fim de melhorar e estabilizar o 
funcionamento do mercado interno 
comum, os Estados-Membros produtores 
podem estabelecer regras de 
comercialização para regularizar a oferta, 
nomeadamente mediante a aplicação das 
decisões adotadas pelas organizações 
interprofissionais reconhecidas nos 
termos do artigo 108.º. Até as iniciativas 
das organizações referidas nos artigos 
106.º a 108.º terem desenvolvido o poder 
de mercado necessário para se conseguir, 
através de decisões, promover um 
ajustamento da oferta à procura do 
mercado, deve ser assegurado aos 
produtores um mínimo de estabilidade do 
mercado, com a ajuda de uma adequada 
organização de mercado que ajuste a 
quantidade às necessidades europeias. O 
regime de quotas leiteiras deve, pois, ser 
prolongado até 2017.

Or. de
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Alteração 1591
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros reconhecem, 
mediante pedido, as organizações de 
produtores que:

Os Estados-Membros reconhecem, 
mediante pedido, as organizações de 
produtores do setor das frutas e produtos 
hortícolas e podem reconhecer, mediante 
pedido, as organizações de produtores de 
outros setores

Or. en

Alteração 1592
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros reconhecem, 
mediante pedido, as organizações de 
produtores que:

Os Estados-Membros podem reconhecer, 
mediante pedido, as organizações de 
produtores que:

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros não devem ser obrigados a reconhecer organizações de produtores em 
determinadas condições. Os Estados-Membros devem ser livres de decidir se devem ou não 
fazê-lo.

Alteração 1593
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros reconhecem, 
mediante pedido, as organizações de 
produtores que:

Os Estados-Membros podem reconhecer, 
mediante pedido, as organizações de 
produtores que:

Or. en

Alteração 1594
Alfreds Rubiks

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros reconhecem, 
mediante pedido, as organizações de 
produtores que:

Os Estados-Membros podem reconhecer, 
mediante pedido, as organizações de 
produtores que:

Or. lv

Alteração 1595
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros reconhecem, 
mediante pedido, as organizações de 
produtores que:

Os Estados-Membros podem reconhecer, 
mediante pedido, as organizações de 
produtores que:

Or. en

Alteração 1596
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros reconhecem, 
mediante pedido, as organizações de 
produtores que:

Os Estados-Membros podem reconhecer, 
mediante pedido, as organizações de 
produtores que:

Or. en

Alteração 1597
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros reconhecem, 
mediante pedido, as organizações de 
produtores que:

Os Estados-Membros podem reconhecer, 
mediante pedido, as organizações de 
produtores que:

Or. en

Justificação

O reconhecimento das organizações de produtores não deve ser obrigatório, mas deve ficar 
ao critério de cada Estado-Membro. Esta abordagem segue o princípio da subsidiariedade e 
permite que os Estados-Membros avaliem estas organizações de acordo com as 
circunstâncias nacionais específicas.

Alteração 1598
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros reconhecem, 
mediante pedido, as organizações de 
produtores que:

Os Estados-Membros podem reconhecer, 
mediante pedido, as organizações de 
produtores que:

Or. en



PE494.588v01-00 40/181 AM\910137PT.doc

PT

Alteração 1599
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros reconhecem, 
mediante pedido, as organizações de 
produtores que:

Os Estados-Membros podem reconhecer, 
mediante pedido, as organizações de 
produtores que:

Or. en

Justificação

Não devem existir requisitos que obriguem os Estados-Membros a reconhecer organizações 
de produtores. O objetivo de tornar o reconhecimento obrigatório não está claro e as 
consequências são imprevisíveis. Todas as iniciativas políticas no âmbito da cadeia alimentar 
devem ser voluntárias. A proposta da Comissão já dispõe do âmbito adequado às atividades 
das organizações dos produtores. É importante reforçar o papel dos agricultores na cadeia 
de valor alimentar. Todavia, a proposta da Comissão já prevê o âmbito apropriado para as 
atividades das organizações de produtores.

Alteração 1600
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros reconhecem, 
mediante pedido, as organizações de 
produtores que:

Os Estados-Membros podem reconhecer, 
mediante pedido, as organizações de 
produtores que:

Or. en

Alteração 1601
Albert Deß
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Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Sejam compostas por produtores de 
qualquer dos setores enumerados no 
artigo 1.º, n.º 2;

a) Sejam compostas por agricultores de 
um setor específico enumerado no artigo 
1.º, n.º 2;

Or. en

Alteração 1602
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Sejam compostas por produtores de
qualquer dos setores enumerados no 
artigo 1.º, n.º 2;

a) Sejam compostas e controladas por 
agricultores de um setor específico
enumerado no artigo 1.º, n.º 2;

Or. en

Justificação

1) As organizações de produtores devem reforçar a posição dos agricultores na cadeia 
alimentar (em detrimento dos processadores). Se fosse utilizada a redação da proposta da 
Comissão («produtores») poderiam ser constituídas associações de processadores. 2) É 
importante que as organizações de produtores possam ser sempre controladas pelos seus 
membros (ou seja, os agricultores). 3) Deve apenas ser permitido que agricultores do mesmo 
setor conjuguem esforços em organizações de produtores.

Alteração 1603
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Sejam compostas por produtores de 
qualquer dos setores enumerados no artigo 

a) Sejam compostas e controladas por 
produtores de qualquer dos setores 
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1.º, n.º 2; enumerados no artigo 1.º, n.º 2;

Or. en

Alteração 1604
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Sejam compostas por produtores de 
qualquer dos setores enumerados no artigo 
1.º, n.º 2;

a) Sejam compostas e controladas por 
produtores de qualquer dos setores 
enumerados no artigo 1.º, n.º 2;

Or. en

Alteração 1605
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Sejam constituídas por iniciativa dos 
produtores;

b) Sejam constituídas por iniciativa de
agricultores;

Or. en

Justificação

As organizações de produtores devem reforçar a posição dos agricultores na cadeia 
alimentar (em detrimento dos processadores). Se a redação da proposta da Comissão fosse 
utilizada («produtores») poderiam ser constituídas associações de processadores.

Alteração 1606
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Sejam constituídas por iniciativa dos
produtores;

b) Sejam constituídas por iniciativa dos 
agricultores;

Or. en

Alteração 1607
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Sejam constituídas por iniciativa dos 
produtores;

b) Sejam constituídas por iniciativa dos 
produtores e sejam detidas e controladas 
por produtores;

Or. en

Alteração 1608
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Sejam constituídas por iniciativa dos 
produtores;

b) Sejam constituídas por iniciativa dos 
produtores, disponham dos recursos 
humanos, materiais ou técnicos 
adequados à execução das suas atividades

Or. en

Alteração 1609
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

b-A) Disponham dos recursos humanos, 
materiais ou técnicos adequados à 
execução das suas atividades;

Or. en

Alteração 1610
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea c) - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

c) Prossigam um objetivo específico, que 
pode incluir um ou mais dos seguintes 
objetivos:

c) Prossigam como alvo os seguintes 
objetivos:

Or. es

Alteração 1611
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea c) - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

c) Prossigam um objetivo específico, que 
pode incluir um ou mais dos seguintes
objetivos:

c) Prossigam como objetivo específico o 
cumprimento de, pelo menos, dois dos 
pontos i), ii) ou iii), com a possibilidade de 
incluir, voluntariamente, qualquer um
dos restantes objetivos a seguir indicados:

Or. es

Justificação

Para não perder o objetivo fundamental com o qual as organizações de produtores do setor 
das frutas e produtos hortícolas funcionam há anos – concentrar a oferta para realizar uma 
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comercialização conjunta –, deve-se tentar que as referidas organizações desenvolvam 
programas operativos com este mesmo objetivo fundamental.

Alteração 1612
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) assegurar a programação da produção 
e a adaptação desta à procura, 
nomeadamente em termos de qualidade e 
de quantidade,

Suprimido

Or. en

Alteração 1613
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) assegurar a programação da produção e a 
adaptação desta à procura, nomeadamente 
em termos de qualidade e de quantidade,

i) assegurar a programação da produção e a 
adaptação desta à procura, nomeadamente 
em termos de qualidade e de quantidade, 
aplicando instrumentos de ajustamento 
dos volumes,

Or. fr

Justificação

Os instrumentos à disposição das organizações de produtores para adaptar a produção 
devem estar relacionados com o ajustamento da oferta.

Alteração 1614
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) concentrar a oferta e colocar no mercado 
a produção dos membros,

ii) concentrar a oferta e colocar no mercado 
a produção dos membros, incluindo a 
negociação de preços em nome dos seus 
membros, no que diz respeito a parte ou à 
totalidade da sua produção conjunta;

Or. en

Alteração 1615
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) concentrar a oferta e colocar no mercado 
a produção dos membros,

ii) concentrar a oferta e colocar no mercado 
a produção dos membros, incluindo a 
negociação de preços em nome dos seus 
membros agricultores tendo em conta 
uma parte ou a totalidade da sua 
produção comum,

Or. fr

Alteração 1616
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) concentrar a oferta e colocar no mercado 
a produção dos membros,

ii) concentrar a oferta e colocar 
diretamente no mercado a produção dos 
membros,
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Or. it

Alteração 1617
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) otimizar os custos de produção e 
estabilizar os preços no produtor;

iii) adicionalmente, poderão prosseguir 
um ou mais objetivos específicos de entre 
os previstos no artigo 106.º-A, alínea c);

Or. es

Alteração 1618
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) otimizar os custos de produção e 
estabilizar os preços no produtor,

iii) minimizar os custos de produção e 
estabilizar os preços na produção,

Or. en

Alteração 1619
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) otimizar os custos de produção e 
estabilizar os preços no produtor,

iii) otimizar os custos de produção e 
estabilizar os preços no produtor, através 
da disponibilização de instrumentos de 
gestão do risco;
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Or. en

Alteração 1620
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) otimizar os custos de produção e 
estabilizar os preços no produtor,

iii) otimizar os custos de produção e 
estabilizar os preços no produtor 
utilizando, entre outras, as medidas 
referidas nos artigos 38.º a 40.º do 
Regulamento (UE) n.º [...][RDR],

Or. fr

Alteração 1621
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) otimizar os custos de produção e 
estabilizar os preços no produtor,

(iii) otimizar os custos de produção e 
estabilizar os preços no produtor, assim 
como garantir preços razoáveis no 
consumo, comparativamente aos preços 
na produção,

Or. pt

Alteração 1622
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea iii-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

iii-A) negociar cláusulas contratuais;

Or. en

Alteração 1623
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) promover a investigação nas áreas dos 
métodos de produção sustentáveis e da 
evolução do mercado,

Suprimido

Or. es

Alteração 1624
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) promover a investigação nas áreas dos 
métodos de produção sustentáveis e da 
evolução do mercado,

iv) promover a investigação nas áreas dos 
métodos de produção economicamente
sustentáveis, das práticas inovadoras, da 
competitividade económica e da evolução 
do mercado;

Or. en

Alteração 1625
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

v) promover e prestar assistência técnica à 
utilização de práticas de cultivo e técnicas 
de produção que respeitem o ambiente,

Suprimido

Or. es

Alteração 1626
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

v) Promoção e prestação de assistência 
técnica à utilização de práticas de cultivo e 
técnicas de produção que respeitem o 
ambiente;

v) Promoção e prestação de assistência 
técnica a fim de promover a 
competitividade económica e as técnicas 
de produção;

Or. en

Alteração 1627
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

v) Promoção e prestação de assistência 
técnica à utilização de práticas de cultivo e
técnicas de produção que respeitem o 
ambiente;

v) Promoção e prestação de assistência 
técnica à utilização de práticas de cultivo,
técnicas de produção que respeitem o 
ambiente e práticas e técnicas que 
respeitem o bem-estar dos animais;

Or. en
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Alteração 1628
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea v-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

v-A) promover e prestar assistência 
técnica a fim de implementar normas de 
produção, melhorar a qualidade dos 
produtos e desenvolver produtos com 
denominação de origem protegida, 
indicação geográfica protegida ou 
abrangidos por uma marca de qualidade 
nacional,

Or. en

Alteração 1629
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea v-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

v-A) promover e prestar assistência 
técnica a fim de implementar normas de 
produção, melhorar a qualidade dos 
produtos e desenvolver produtos com 
denominação de origem protegida, 
indicação geográfica protegida ou 
abrangidos por uma marca de qualidade
nacional,

Or. en

Alteração 1630
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea v-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

v-A) promover e prestar assistência ao 
desenvolvimento de produtos com 
denominação de origem protegida ou 
indicação geográfica protegida,

Or. en

Justificação

É desejável que as organizações de produtores ajudem os agricultores a aproveitar as 
possibilidades oferecidas pelas designações de origem protegida e indicações geográficas 
protegidas.

Alteração 1631
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea v-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

v-A) estabelecer regras de produção e de 
comercialização na fase da primeira 
colocação no mercado mais estritas do 
que as disposições estabelecidas a nível da 
União ou nacional,

Or. fr

Alteração 1632
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea v-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

v-A) estabelecer regras de produção e 
comercialização mais estritas do que as 
dispostas na legislação da União ou na 
legislação nacional,
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Or. es

Alteração 1633
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea v-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

v-B) desenvolver iniciativas que permitam 
melhorar a qualidade e a inovação dos 
produtos alimentares,

Or. en

Alteração 1634
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea vi)

Texto da Comissão Alteração

vi) gerir os subprodutos e os resíduos , 
nomeadamente para proteger a qualidade 
das águas , do solo e da paisagem e para 
preservar ou fomentar a biodiversidade; e 
ainda

Suprimido

Or. en

Alteração 1635
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea vi)

Texto da Comissão Alteração

vi) gerir os subprodutos e os resíduos , 
nomeadamente para proteger a qualidade 

Suprimido
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das águas , do solo e da paisagem e para 
preservar ou fomentar a biodiversidade; e 
ainda

Or. en

Alteração 1636
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea vi)

Texto da Comissão Alteração

vi) gerir os subprodutos e os resíduos, 
nomeadamente para proteger a qualidade 
das águas, do solo e da paisagem e para 
preservar ou fomentar a biodiversidade, e

Suprimido

Or. es

Alteração 1637
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea vii)

Texto da Comissão Alteração

vii) Contribuir para um uso sustentável 
dos recursos naturais e para a atenuação 
das alterações climáticas;

Suprimido

Or. en

Alteração 1638
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea vii)
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Texto da Comissão Alteração

vii) Contribuir para um uso sustentável 
dos recursos naturais e para a atenuação 
das alterações climáticas;

Suprimido

Or. es

Alteração 1639
José Bové
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea vii)

Texto da Comissão Alteração

vii) Contribuir para um uso sustentável dos 
recursos naturais e para a atenuação das
alterações climáticas;

vii) Contribuir para um uso dos sistemas 
avançados de produção sustentável para 
preservar os recursos naturais, incluindo 
as alterações climáticas;

Or. fr

Alteração 1640
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea vii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

vii-A) desenvolver iniciativas a fim de 
reforçar a sustentabilidade económica e a 
competitividade económica dos produtores 
e promover a inovação;

Or. en

Alteração 1641
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea vii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

vii-A) desenvolver iniciativas que 
permitam melhorar a qualidade e a 
inovação dos produtos agroalimentares.

Or. es

Alteração 1642
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea vii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

vii-A) desenvolver iniciativas que 
permitam melhorar a qualidade e 
promovam a inovação dos produtos 
agroalimentares;

Or. es

Alteração 1643
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea vii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

vii-A) assegurar que os produtores de 
uma organização de produtores 
reconhecida recebem uma compensação 
razoável pelos custos dos investimentos 
feitos em matéria de ambiente e bem-estar 
dos animais.

Or. en
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Alteração 1644
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea vii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

vii-A) implementar medidas coletivas que 
visem prevenir e gerir riscos económicos, 
nomeadamente, os fundos de 
compensação previstos no artigo 109.º-C;

Or. fr

Alteração 1645
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea vii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

vii-A) desenvolver ações para melhorar a 
qualidade, nomeadamente na fase de 
colocação no mercado;

Or. it

Alteração 1646
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea vii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

vii-A) aumentar o valor comercial da 
produção, nomeadamente através da 
transformação.
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Or. es

Justificação

Convém assinalar de forma explícita que uma das formas de aumentar o valor da produção é 
através da sua transformação.

Alteração 1647
Bastiaan Belder

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea vii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

vii-A) assegurar preços justos e razoáveis 
para os produtores, que tomem em 
consideração os custos suportados pelos 
produtores em matéria de sustentabilidade 
e bem-estar dos animais;

Or. en

Alteração 1648
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea vii-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

vii-B) desenvolver iniciativas na área da 
promoção e da comercialização;

Or. en

Alteração 1649
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea vii-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

vii-B) valorização da produção dos seus 
membros, nomeadamente a 
transformação;

Or. es

Alteração 1650
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea vii-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

vii-B) adotar políticas destinadas ao 
reforço organizacional, comercial e 
financeiro das organizações de 
produtores/associações de organizações 
de produtores.

Or. it

Alteração 1651
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea vii-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

vii-B) desenvolver iniciativas que 
permitam melhorar a qualidade e a 
inovação dos produtos agroalimentares;

Or. es

Justificação

Consideramos que as OP são um pilar adequado para proceder à melhoria da qualidade e 
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inovação e, por isso, estes objetivos devem ser incluídos nos seus objetivos específicos.

Alteração 1652
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea vii-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

vii-C) negociar contratos de fornecimento 
de produtos agrícolas com clientes, em 
seu nome ou em nome dos seus membros, 
se for esse o caso;

Or. en

Alteração 1653
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Não detenham uma posição dominante 
num determinado mercado, a não ser que 
seja necessária à realização dos objetivos 
enunciados no artigo 39.º do Tratado.

Suprimido

Or. en

Alteração 1654
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Não detenham uma posição dominante 
num determinado mercado, a não ser que 

Suprimido
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seja necessária à realização dos objetivos 
enunciados no artigo 39.º do Tratado.

Or. es

Alteração 1655
José Bové
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Não detenham uma posição dominante 
num determinado mercado, a não ser que 
seja necessária à realização dos objetivos 
enunciados no artigo 39.º do Tratado.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Considerando que o direito da concorrência europeia só interdita o abuso de posição 
dominante, tendo em conta que os produtores são os operadores mais fracos da cadeia 
alimentar e com o objetivo de assegurar a concentração da oferta e de fazer respeitar o 
poder de negociação dos produtores, o artigo 106.º, n.º 1, alínea d) deve ser suprimido.

Alteração 1656
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, 
Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Não detenham uma posição dominante 
num determinado mercado, a não ser que 
seja necessária à realização dos objetivos 
enunciados no artigo 39.º do Tratado.

Suprimido

Or. it
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Alteração 1657
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Não detenham uma posição dominante 
num determinado mercado, a não ser que 
seja necessária à realização dos objetivos 
enunciados no artigo 39.º do Tratado.

d) Não excluam a concorrência;

Or. en

Justificação

O artigo 102.º do Tratado proíbe a exploração abusiva de uma posição dominante. Porém, 
não sanciona a detenção de uma posição dominante enquanto tal. Assim, seria 
discriminatório se as organizações de produtores não fossem, de todo, autorizadas a deter 
uma posição dominante. Propõe-se então que as organizações de produtores não «excluam a 
concorrência».

Alteração 1658
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Não detenham uma posição dominante 
num determinado mercado, a não ser que 
seja necessária à realização dos objetivos 
enunciados no artigo 39.º do Tratado.

d) Não excluam a concorrência;

Or. en

Alteração 1659
Liam Aylward, Mairead McGuinness
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Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Não detenham uma posição dominante 
num determinado mercado, a não ser que 
seja necessária à realização dos objetivos 
enunciados no artigo 39.º do Tratado.

d) Não detenham uma posição dominante 
num determinado mercado, a não ser que 
seja necessária à realização dos objetivos 
enunciados no artigo 39.º do Tratado.
Existe uma presunção ilidível de posição 
dominante em relação às atividades de um 
grupo de produtores ou a uma associação 
de grupos de produtores, caso a sua quota 
da produção nacional total do produto em 
questão ultrapasse os 33 % ou a sua quota 
da produção total da União ultrapasse os 
3,5 %.

Or. en

Alteração 1660
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Os produtos não incluídos no anexo 
I do Tratado podem ser comercializados, 
desde que a percentagem de produtos 
vendidos não incluídos no anexo I não 
ultrapasse 49 % da quantidade total 
comercializada, sem prejuízo do 
reconhecimento da organização de 
produtores para o setor agrícola 
reconhecido.

Or. de

Justificação

A fim de aumentar a competitividade de alguns produtos agrícolas cujos custos de produção 
se revelam superiores aos de produtos equivalentes importados de países terceiros, pode ser 
vantajoso para uma organização de produtores reconhecida comercializar produtos não 
incluídos no anexo I do Tratado (por exemplo, uma organização de produtores reconhecida 
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para o álcool agrícola também pode comercializar bebidas espirituosas, não incluídas no 
anexo I do Tratado).

Alteração 1661
Elisabeth Jeggle, Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Podem comercializar produtos não 
incluídos no anexo I do Tratado, desde 
que a percentagem de produtos vendidos 
não incluídos no anexo I não ultrapasse 
49 % da quantidade total comercializada, 
sem prejuízo do reconhecimento da 
organização de produtores para o setor 
agrícola reconhecido.

Or. de

Alteração 1662
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Disponham dos meios técnicos 
adequados para desenvolver a sua 
atividade.

Or. es

Alteração 1663
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

d-A) Comercializem a totalidade da sua 
produção através da organização de 
produtores.

Or. es

Justificação

É conveniente agrupar o estabelecido na legislação em vigor referente à obrigação de 
comercializar toda a produção dos membros das OP através das mesmas, bem como as 
exceções que possam ocorrer.

Alteração 1664
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) Paguem as contribuições financeiras 
previstas pelos estatutos para a 
constituição e o aprovisionamento do 
fundo operacional previsto no artigo 30.º.

Or. es

Justificação

É uma clara obrigação dos membros das OP e deve ser vista como tal.

Alteração 1665
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do referido anteriormente, 
as organizações de produtores 
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constituídas por produtores do setor das 
frutas e produtos hortícolas, azeite e 
vinho, devem incluir, pelo menos, um dos 
objetivos enunciados nas subalíneas i), ii) 
ou iii).

Or. es

Justificação

As organizações de produtores do setor da fruta e de produtos hortícolas funcionam, há anos, 
com o objetivo fundamental de concentrar a oferta para realizar uma comercialização 
conjunta, tal como se tem vindo a recolher na legislação comunitária, conforme o artigo 
122.º, alínea c) do Regulamento 1234/2007, que corresponde aos objetivos i), ii) e iii) da 
alínea c).

Alteração 1666
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do referido anteriormente, 
as organizações de produtores 
constituídas por produtores do setor das 
frutas e produtos hortícolas, azeite e 
vinho, devem incluir, pelo menos, um dos 
objetivos enunciados nas subalíneas i), ii) 
ou iii).

Or. es

Alteração 1667
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As organizações de produtores do setor 
das frutas e produtos hortícolas 
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prosseguem pelo menos um dos objetivos 
enunciados no artigo 106.º, n.º 1, alínea 
c), subalíneas i) a iii).

Or. en

Alteração 1668
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No setor das frutas e dos produtos 
hortícolas, as organizações de produtores 
devem prosseguir, no mínimo, um dos 
objetivos enunciados no artigo 106.º, 
n.º 1, alínea c), subalíneas i) a iii).

Or. fr

Alteração 1669
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O presente artigo não se aplica às 
cooperativas.

Or. en

Justificação

Cooperatives and producer organisations are different entities and it should be stated clearly 
in the regulation that the same set of rules should thus not apply to both. Cooperatives consist 
of vertical integration of farmers together with processing facilities; the farmers own the 
cooperative and cooperatives can vary considerably in size. Furthermore, there are 
significant differences in cooperative structures across Europe.Strengthening of farmers’ role 
in the food value chain is important. However, the Commission’s proposal already has the 
appropriate scope for producer organisations’ activities.
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Alteração 1670
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do primeiro parágrafo, os 
Estados-Membros reconhecem, mediante 
pedido, as organizações de produtores do 
setor das frutas e produtos hortícolas e do 
setor do azeite e das azeitonas de mesa 
que cumprem os critérios enunciados no 
n.º 1 e que, no caso das organizações de 
produtores do setor das frutas e produtos 
hortícolas, prosseguem pelo menos um 
dos objetivos enunciados no n.º 1, alínea 
c), subalíneas i) a iii).

Or. en

Alteração 1671
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 106 – parágrafo 1-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

Não obstante o disposto no primeiro 
parágrafo, alínea e), se a organização de 
produtores o autorizar e desde que sejam 
respeitados os termos e condições por ela 
definidos, os produtores membros podem:

a) vender ao consumidor, para utilização 
pessoal, diretamente nas suas explorações 
e/ou fora delas, uma parte da sua 
produção e/ou dos seus produtos não 
superior a uma percentagem estabelecida 
pelos Estados-Membros que não pode ser 
inferior a 10 %;

b) comercializar, eles próprios ou por 
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intermédio de outra organização de 
produtores designada pela sua própria 
organização, quantidades de produtos que 
representem um volume marginal em 
relação ao volume de produção 
comercializável por esta última 
organização;
c) comercializar, eles próprios ou por 
intermédio de outra organização de 
produtores designada pela sua própria 
organização, produtos que, pelas suas 
características, não sejam normalmente 
abrangidos pelas atividades comerciais da 
organização de produtores em causa.

Or. es

Justificação

É conveniente agrupar o estabelecido na legislação em vigor referente à obrigação de 
comercializar toda a produção dos membros das OP através das mesmas, bem como as 
exceções que possam ocorrer.

Alteração 1672
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 106-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 106.º-A
Estatutos das organizações de produtores
1. Os estatutos de uma organização de 
produtores devem obrigar os produtores 
membros, nomeadamente, a:
a) aplicar as regras adotadas pela 
organização de produtores no que respeita 
ao conhecimento da produção, à 
produção, à comercialização e à proteção 
do ambiente;
b) ser membro de uma única organização 
de produtores para cada produto da 
exploração, sem prejuízo de uma eventual 
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isenção acordada pelo Estado-Membro 
em questão e em casos devidamente 
justificados em que os produtores 
associados possuem duas unidades de 
produção distintas situadas em zonas 
geográficas diferentes;
c) fornecer as informações solicitadas 
pela organização de produtores para fins 
estatísticos, nomeadamente sobre as 
superfícies cultivadas, a produção, os 
rendimentos e as vendas diretas;
2. Os estatutos de uma organização de 
produtores devem contemplar igualmente:
a) as modalidades de determinação, 
adoção e alteração das regras referidas no 
n.º 1;
b) a imposição aos membros de 
contribuições financeiras necessárias 
para o financiamento da organização de 
produtores;
c) regras que assegurem aos produtores 
membros o controlo, de forma 
democrática, da sua organização e das 
decisões desta;
d) sanções pela violação das obrigações 
estatutárias, nomeadamente o 
não-pagamento das contribuições 
financeiras, ou das regras estabelecidas 
pela organização de produtores;
e) as regras relativas à admissão de novos 
membros, e nomeadamente um período 
mínimo de adesão que não pode ser 
inferior a um ano;
f) as regras contabilísticas e orçamentais 
necessárias para o funcionamento da 
organização.
3. Considera-se que as organizações de 
produtores, quer haja ou não 
transferência de propriedade dos produtos 
em causa dos produtores para a 
organização de produtores, agem em 
nome dos seus membros para as questões 
económicas e por conta destes no limite 
das respetivas missões.
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Or. fr

Alteração 1673
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 106-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 106.º-A
Estatutos das organizações de produtores
1. Os estatutos de uma organização de 
produtores devem obrigar os produtores 
membros, nomeadamente, a:
a) aplicar as regras adotadas pela 
organização de produtores no que respeita 
ao conhecimento da produção, à 
produção, à comercialização e à proteção 
do ambiente;
b) ser membros de uma única 
organização de produtores que negocia 
preços para cada produto da exploração, 
sem prejuízo da eventual isenção 
acordada pelo Estado-Membro em 
questão e em casos devidamente 
justificados em que os produtores 
associados possuem duas unidades de 
produção distintas situadas em zonas 
geográficas diferentes;
c) fornecer as informações solicitadas 
pela organização de produtores para fins 
estatísticos, nomeadamente sobre as 
superfícies cultivadas, a produção, os 
rendimentos e as vendas diretas.
2. Os estatutos das organizações de 
produtores devem contemplar igualmente:
a) as modalidades de determinação, 
adoção e alteração das regras referidas no 
n.º 1;
b) a imposição aos membros de 
contribuições financeiras necessárias 
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para o financiamento da organização de 
produtores;
c) as regras que assegurem aos 
produtores membros o controlo, de forma 
democrática, da sua organização e das 
decisões desta;
d) as sanções pela violação das obrigações 
estatutárias, nomeadamente o 
não-pagamento das contribuições 
financeiras, ou das regras estabelecidas 
pela organização de produtores;
e) as regras relativas à admissão de novos 
membros, e nomeadamente um período 
mínimo de adesão que não pode ser 
inferior a um ano;
f) as regras contabilísticas e orçamentais 
necessárias para o funcionamento da 
organização.
3. Considera-se que as organizações de 
produtores atuam em nome e por conta 
dos seus membros em matéria económica.

Or. de

Alteração 1674
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 106-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 106.º-A
Reconhecimento das organizações de 

produtores
1. Os Estados-Membros devem 
reconhecer como organizações de 
produtores todas as pessoas coletivas ou 
partes claramente definidas de pessoas 
coletivas que o solicitem, desde que estas:
а) satisfaçam os requisitos previstos no 
artigo 106.º, primeiro parágrafo, alíneas 
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b) e c);
b) satisfaçam os limiares mínimos 
estabelecidos pelo Estado-Membro em 
questão para o número de membros e/ou 
o valor da produção comercializada na 
área em que operam;

c) apresentem provas suficientes de que 
estão aptos a exercer adequadamente as 
suas atividades, em termos de duração e 
eficácia, prestação de apoio humano, 
material e técnico aos seus membros e de 
concentração da oferta;
d) possuam estatutos consistentes com as 
alíneas s), b) e c) do presente número.
2. Os Estados-Membros podem decidir se 
as organizações de produtores 
reconhecidas antes de 1 de janeiro de 
2014 com base na legislação nacional e 
que cumprem as condições previstas no 
n.º 1 do presente artigo, são reconhecidas 
como organizações de produtores nos 
termos do artigo 106.º.
3. Os Estados-Membros podem decidir se 
as organizações de produtores 
reconhecidas antes de 1 de janeiro de 
2014 com base na legislação nacional e 
que não cumprem as condições previstas 
no n.º 1 do presente artigo, podem 
continuar a exercer as suas atividades 
segundo a legislação nacional até 1 de 
janeiro de 2015.
4. Os Estados-Membros devem:
а) decidir sobre a concessão do 
reconhecimento a uma organização de 
produtores no prazo de quatro meses a 
contar da apresentação do pedido, 
acompanhado de todos os documentos 
comprovativos pertinentes; este pedido 
deve ser apresentado ao Estado-Membro 
no qual a organização possui a sua sede;
b) efetuar verificações, a intervalos por 
eles próprios fixados, do cumprimento,
por parte das organizações de produtores 
reconhecidas, das disposições que regem 
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o presente capítulo;
c) em caso de incumprimento das 
disposições do presente capítulo, impor às 
organizações e associações as sanções 
aplicáveis estabelecidas pelas mesmas e 
decidir, se for caso disso, a revogação do 
seu reconhecimento;
d) informar a Comissão, uma vez por ano 
e até 31 de março, de todas as decisões 
tomadas relativamente à concessão, 
recusa ou revogação de reconhecimento 
durante o ano civil anterior.

Or. bg

Alteração 1675
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 106-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 106.º-A
Associações de produtores

Os Estados-Membros reconhecem, 
mediante pedido, as associações de 
produtores que:
a) sejam compostas por produtores de 
qualquer dos setores enumerados no 
artigo 1.º, n.º 2;
b) sejam constituídas por iniciativa dos 
produtores;
c) prossigam um objetivo específico, que 
pode incluir um ou mais dos seguintes 
objetivos:
i) otimizar os custos de produção e 
estabilizar os preços de produção,
ii) realizar estudos sobre métodos de 
produção sustentáveis e sobre a evolução 
do mercado,
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iii) promover e prestar assistência técnica 
à utilização de práticas de cultivo e 
técnicas de produção que respeitem o 
ambiente,
iv) gerir os subprodutos e os resíduos, 
nomeadamente para proteger a qualidade 
das águas, do solo e da paisagem e para 
preservar ou fomentar a biodiversidade, e
v) contribuir para um uso sustentável dos 
recursos naturais e para a atenuação das 
alterações climáticas;
d) não detenham uma posição dominante 
num determinado mercado, a não ser que 
seja necessária à realização dos objetivos 
enunciados no artigo 39.º do Tratado.

Or. es

Justificação

A PAC deve favorecer a concentração da oferta desde a produção, fomentando as 
organizações de produtores mediante o modelo atual das organizações de produtores do 
setor das frutas e produtos hortícolas. Deve permitir-se igualmente que os produtores se 
agrupem para alcançar outros objetivos diferentes. No entanto, deve distinguir-se entre 
«organizações de produtores» (que têm como objetivo concentrar a oferta) e «associações de 
produtores» (com outros objetivos diferentes) de modo a que a ajuda financeira que recebe 
cada uma delas seja diferente.

Alteração 1676
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 106-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 106.º-A
Estatutos das organizações de produtores 
do setor das frutas e produtos hortícolas

Os estatutos das organizações de 
produtores do setor das frutas e produtos 
hortícolas devem obrigar os produtores 
membros, nomeadamente, a:
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a) comercializar a totalidade da sua 
produção através da organização de 
produtores;
b) pagar as contribuições financeiras 
previstas pelos estatutos para a 
constituição e o aprovisionamento do 
fundo operacional previsto no artigo 30.º.
2. Não obstante o disposto no n.º 4, alínea 
a), se a organização de produtores o 
autorizar e desde que sejam respeitados os 
termos e condições por ela definidos, os 
produtores membros podem:
a) vender ao consumidor, para utilização 
pessoal, diretamente nas suas explorações 
e/ou fora delas, uma parte da sua 
produção e/ou dos seus produtos não 
superior a uma percentagem estabelecida 
pelos Estados-Membros que não pode ser 
inferior a 10 %;

b) comercializar, eles próprios ou por 
intermédio de outra organização de 
produtores designada pela sua própria 
organização, quantidades de produtos que 
representem um volume marginal em 
relação ao volume de produção 
comercializável por esta última 
organização;
c) comercializar, eles próprios ou por 
intermédio de outra organização de 
produtores designada pela sua própria 
organização, produtos que, pelas suas 
características, não sejam normalmente 
abrangidos pelas atividades comerciais da 
organização de produtores em causa.

Or. es

Justificação

A alteração reflete a especificidade do setor das frutas e produtos hortícolas. É compatível 
com a alteração 301 do relator e pode ser acrescentada como um novo n.º 4 da referida 
alteração.
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Alteração 1677
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 106-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 106.º-A
Requisitos, regras e reconhecimento das 
organizações de produtores do setor das 

frutas e dos produtos hortícolas 
transformados

1. Os Estados-Membros devem 
reconhecer como organizações de 
produtores do setor das frutas e dos 
produtos hortícolas todas as pessoas 
coletivas ou partes claramente definidas 
de pessoas coletivas que o solicitem e que 
sejam constituídas por iniciativa dos 
produtores de um ou vários dos produtos 
enumerados no Anexo XX e Anexo XX e
que cumpram as seguintes condições:
a) desenvolver práticas de cultivo, 
técnicas de produção e práticas de gestão 
dos resíduos respeitadoras do ambiente, 
nomeadamente para proteger a qualidade 
das águas, do solo e da paisagem e para 
preservar ou fomentar a biodiversidade e 
o objetivo de concentrar a oferta e 
comercialização dos produtos dos 
membros;
b) assegurar a programação da produção 
e a adaptação desta à procura, 
nomeadamente em termos de qualidade e 
quantidade;
c) otimizar os custos de produção e 
estabilizar os preços de produção;
d) aumentar o valor comercial da 
produção mediante a transformação.
2. Os Estados-Membros reconhecem as 
organizações de produtores do setor das 
frutas e dos produtos hortícolas se estes 
cumprirem as seguintes condições:
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a) reúnam um número mínimo de 
membros e representem um volume ou 
valor mínimo de produção 
comercializável, a fixar pelos 
Estados-Membros, e apresentem os 
comprovativos correspondentes;
b) ofereçam garantias suficientes de que 
são capazes de desenvolver as suas 
atividades adequadamente em termos de 
duração e em termos de eficácia e de 
concentração da oferta; para tal, os 
Estados-Membros podem decidir quais os 
produtos ou grupos de produtos referidos 
no artigo …, a abranger pela organização 
de produtores;
c) permitam efetivamente que os seus 
membros recebam assistência técnica na 
aplicação de práticas de cultivo 
respeitadoras do ambiente;
d) coloquem efetivamente à disposição dos 
seus membros, sempre que necessário, os 
meios técnicos para a colheita, 
armazenagem, embalagem e 
comercialização dos seus produtos;
e) assegurem uma gestão comercial e 
contabilística adequada das suas 
atividades, e
f) não detenham uma posição dominante 
num determinado mercado, a não ser que 
seja necessária para a prossecução dos 
objetivos previstos no artigo 33.º do 
Tratado.
3. Os estatutos das organizações de 
produtores do setor das frutas e dos 
produtos hortícolas devem obrigar os seus 
produtores a:
a) aplicar as regras adotadas pela 
organização de produtores no que respeita 
à notificação da produção, à produção, à 
comercialização e à proteção do 
ambiente;
b) pertencer a uma única organização de 
produtores, no que respeita à produção, 
em determinada exploração, de qualquer 
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dos produtos referidos no artigo 122.º, 
alínea a), subalínea iii);
c) comercializar a totalidade da sua 
produção através da organização de 
produtores;
d) fornecer as informações solicitadas 
pela organização de produtores para fins 
estatísticos, nomeadamente sobre as 
superfícies cultivadas, as quantidades 
colhidas, os rendimentos e as vendas 
diretas;
e) pagar as contribuições financeiras 
previstas pelos estatutos para a 
constituição e o aprovisionamento do 
fundo operacional previsto no 
artigo 103.º-B.
4. Não obstante o disposto no n.º 1, alínea 
c), se a organização de produtores o 
autorizar e desde que sejam respeitados os 
termos e condições por ela definidos, os 
produtores membros podem:
a) vender ao consumidor, para utilização 
pessoal, diretamente nas suas explorações 
e/ou fora delas, uma parte da sua 
produção e/ou dos seus produtos não 
superior a uma percentagem estabelecida 
pelos Estados-Membros que não pode ser 
inferior a 10 %;
b) comercializar, eles próprios ou por 
intermédio de outra organização de 
produtores designada pela sua própria 
organização, quantidades de produtos que 
representem um volume marginal em 
relação ao volume de produção 
comercializável por esta última 
organização;
c) comercializar, eles próprios ou por 
intermédio de outra organização de 
produtores designada pela sua própria 
organização, produtos que, pelas suas 
características, não sejam normalmente 
abrangidos pelas atividades comerciais da 
organização de produtores em causa.
5. Os estatutos das organizações de 
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produtores devem contemplar igualmente:
a) as modalidades de determinação, 
adoção e alteração das regras referidas no 
n.º 1;
b) a imposição aos membros de 
contribuições financeiras necessárias 
para o financiamento da organização de 
produtores;
c) regras que assegurem aos produtores 
membros o controlo, de forma 
democrática, da sua organização e das 
decisões desta;
d) sanções pela violação das obrigações 
estatutárias, nomeadamente o 
não-pagamento das contribuições 
financeiras, ou das regras estabelecidas 
pela organização de produtores;
e) regras relativas à admissão de novos 
membros, nomeadamente um período 
mínimo de adesão;
f) as regras contabilísticas e orçamentais 
necessárias para o funcionamento da 
organização.
6. Considera-se que as organizações de 
produtores do setor das frutas e dos 
produtos hortícolas atuam em nome e por 
conta dos seus membros em matéria 
económica.
7. Para que as organizações de produtores 
do setor das frutas e dos produtores 
hortícolas sejam reconhecidas, os 
Estados-Membros:
a) decidem a concessão do 
reconhecimento a uma organização de 
produtores no prazo de três meses a 
contar da apresentação do pedido, 
acompanhado de todos os comprovativos 
pertinentes;
b) verificam periodicamente se as 
organizações de produtores respeitam as 
disposições do presente capítulo, impõem 
as sanções aplicáveis a essas organizações 
em caso de incumprimento das 
disposições do presente regulamento ou 
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de irregularidades nesse âmbito e, se 
necessário, decidem a retirada do 
reconhecimento;
c) notificam à Comissão, uma vez por 
ano, todas as decisões de concessão, 
recusa ou retirada de reconhecimento.

Or. es

Justificação

Evitar a supressão de disposições essenciais para o setor das frutas e produtos hortícolas.

Alteração 1678
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 106-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 106.º-B
Reconhecimento das organizações de 
produtores do setor das frutas e dos 

produtos hortícolas
Os Estados-Membros devem reconhecer 
como organizações de produtores do setor 
das frutas e dos produtos hortícolas todas 
as pessoas coletivas ou partes claramente 
definidas de pessoas coletivas que o 
solicitem, desde que estas:

a) tenham por objetivo o recurso a 
práticas de cultivo, técnicas de produção e 
práticas de gestão dos resíduos 
respeitadoras do ambiente, 
nomeadamente para proteger a qualidade 
das águas, do solo e da paisagem e para 
preservar ou fomentar a biodiversidade, 
satisfaçam os requisitos dos artigos 106.º, 
106.º-C e 106.º-D e apresentem os 
comprovativos correspondentes;

b) permitam efetivamente que os seus 
membros recebam assistência técnica na 
aplicação de práticas de cultivo
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respeitadoras do ambiente;

c) coloquem efetivamente à disposição dos 
seus membros, sempre que necessário, os 
meios técnicos para a colheita, 
armazenagem, embalagem e 
comercialização dos seus produtos;
d) assegurem uma gestão comercial e 
contabilística adequada das suas 
atividades;

Or. es

Justificação

Alteração compatível com a alteração 302 do relator e pode ser acrescentada como novo n.º 
5.

Alteração 1679
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 107

Texto da Comissão Alteração

Artigo 107.º Suprimido
Associações de organizações de 
produtores
Os Estados-Membros reconhecem,
mediante pedido, as associações de 
organizações de produtores de qualquer 
dos setores enumerados no artigo 1.º, n.º 
2, que sejam formadas por iniciativa de 
organizações de produtores reconhecidas.
Sem prejuízo das regras adotadas nos 
termos do artigo 114.º, as associações de 
organizações de produtores podem efetuar 
qualquer das atividades ou desempenhar 
qualquer das funções das organizações de 
produtores.

Or. en
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Justificação

O valor acrescentado das associações de organizações de produtores é muito limitado. 
Simultaneamente, o risco que a sua existência acarreta em termos de concentração 
demasiado elevada no mercado é significativo. Por conseguinte, propõe-se suprimir a 
possibilidade de constituição de associações de organizações de produtores.

Alteração 1680
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 107 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros reconhecem, 
mediante pedido, as associações de 
organizações de produtores de qualquer
dos setores enumerados no artigo 1.º, n.º 2, 
que sejam formadas por iniciativa de 
organizações de produtores reconhecidas.

Os Estados-Membros podem reconhecer, 
mediante pedido, as associações de 
organizações de produtores dos setores 
específicos enumerados no artigo 1.º, n.º 2, 
que sejam formadas por iniciativa de 
organizações de produtores reconhecidas.

Or. en

Alteração 1681
George Lyon, Marit Paulsen

Proposta de regulamento
Artigo 107 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros reconhecem, 
mediante pedido, as associações de 
organizações de produtores de qualquer 
dos setores enumerados no artigo 1.º, n.º 2, 
que sejam formadas por iniciativa de 
organizações de produtores reconhecidas.

Os Estados-Membros podem reconhecer, 
mediante pedido, as associações de 
organizações de produtores de qualquer 
dos setores enumerados no artigo 1.º, n.º 2, 
que sejam formadas por iniciativa de 
organizações de produtores reconhecidas.

Or. en

Justificação

Deve caber aos Estados-Membros a decisão de reconhecer, ou não, as associações de 
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organizações de produtores.

Alteração 1682
Alfreds Rubiks

Proposta de regulamento
Artigo 107 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros reconhecem, 
mediante pedido, as associações de 
organizações de produtores de qualquer 
dos setores enumerados no artigo 1.º, n.º 2, 
que sejam formadas por iniciativa de 
organizações de produtores reconhecidas.

Os Estados-Membros podem reconhecer, 
mediante pedido, as associações de 
organizações de produtores de qualquer 
dos setores enumerados no artigo 1.º, n.º 2, 
que sejam formadas por iniciativa de 
organizações de produtores reconhecidas.

Or. lv

Alteração 1683
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 107 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros reconhecem, 
mediante pedido, as associações de 
organizações de produtores de qualquer 
dos setores enumerados no artigo 1.º, n.º 2, 
que sejam formadas por iniciativa de 
organizações de produtores reconhecidas.

Os Estados-Membros podem reconhecer, 
mediante pedido, as associações de 
organizações de produtores de qualquer 
dos setores enumerados no artigo 1.º, n.º 2, 
que sejam formadas por iniciativa de 
organizações de produtores reconhecidas.

Or. en

Alteração 1684
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 107 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros reconhecem, 
mediante pedido, as associações de 
organizações de produtores de qualquer 
dos setores enumerados no artigo 1.º, n.º 2, 
que sejam formadas por iniciativa de 
organizações de produtores reconhecidas.

Os Estados-Membros podem reconhecer, 
mediante pedido, as associações de 
organizações de produtores de qualquer 
dos setores enumerados no artigo 1.º, n.º 2, 
que sejam formadas por iniciativa de 
organizações de produtores reconhecidas.

Or. en

Justificação

O reconhecimento das organizações de produtores não é obrigatório e fica ao critério de 
cada Estado-Membro. Esta abordagem segue o princípio da subsidiariedade e permite que os 
Estados-Membros avaliem estas associações de acordo com as circunstâncias nacionais 
específicas.

Alteração 1685
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Artigo 107 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros reconhecem, 
mediante pedido, as associações de 
organizações de produtores de qualquer 
dos setores enumerados no artigo 1.º, n.º 2, 
que sejam formadas por iniciativa de 
organizações de produtores reconhecidas.

Sem prejuízo do n.º 2, os 
Estados-Membros podem reconhecer, 
mediante pedido, as associações de 
organizações de produtores de qualquer 
dos setores enumerados no artigo 1.º, n.º 2, 
que sejam formadas por iniciativa de 
organizações de produtores reconhecidas.

Os Estados-Membros não reconhecem 
associações de organizações de 
produtores que detenham uma posição 
dominante num determinado mercado, a 
menos que tal seja necessário para a 
prossecução dos objetivos previstos no 
artigo 39.º do Tratado.

Or. en
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Alteração 1686
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 107 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros reconhecem, 
mediante pedido, as associações de 
organizações de produtores de qualquer
dos setores enumerados no artigo 1.º, n.º 
2, que sejam formadas por iniciativa de 
organizações de produtores reconhecidas.

1. Sem prejuízo do n.º 2, os 
Estados-Membros reconhecem, mediante 
pedido, as associações de organizações de 
produtores do setor da fruta e dos 
produtos hortícolas e pode reconhecer, 
mediante pedido, associações de 
organizações de produtores de outros
setores, que sejam formadas por iniciativa 
de organizações de produtores 
reconhecidas.

Or. en

Alteração 1687
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 107 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem permitir que 
uma organização de produtores 
reconhecida ou uma associação de 
organizações de produtores reconhecida 
externalize qualquer das suas atividades 
(excluindo a produção), inclusive para
subsidiárias, desde que sejam 
apresentadas provas suficientes aos 
Estados-Membros de que fazê-lo é uma 
forma adequada de alcançar os objetivos 
da respetiva organização de produtores ou 
associação de organizações de produtores 
e de que esta se mantém responsável por 
assegurar a execução da atividade 
externalizada, o controlo geral da gestão e 
a supervisão do acordo comercial que 
prevê a atividade. Nomeadamente, a 
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organização ou associação deve manter a
competência para emitir instruções 
vinculativas para o seu agente, a respeito 
das atividades que lhe foram confiadas.

Or. en

Justificação

A possibilidade de as organizações de produtores externalizarem atividades é uma questão de 
princípio importante que deve ser incluída no ato de base. A externalização é uma área que 
tem colocado dificuldades significativas na prática e, nesse sentido, o ato de base deve 
declarar o princípio de que as organizações de produtores devem manter a responsabilidade 
pela prestação eficaz das funções que externalizam, bem como o seu controlo. Estes 
princípios devem aplicar-se às externalizações das organizações de produtores em todos os 
setores.

Alteração 1688
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 107 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo das regras adotadas nos 
termos do artigo 114.º, as associações de 
organizações de produtores podem efetuar 
qualquer das atividades ou desempenhar 
qualquer das funções das organizações de 
produtores.

As associações de organizações de 
produtores podem efetuar qualquer dos 
objetivos das organizações de produtores 
definidos no artigo 106.º.

Or. en

Alteração 1689
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 107 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo das regras adotadas nos 
termos do artigo 114.º, as associações de 

Sem prejuízo das regras adotadas nos 
termos do artigo 114.º, as associações de 
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organizações de produtores podem efetuar 
qualquer das atividades ou desempenhar 
qualquer das funções das organizações de 
produtores.

organizações de produtores podem efetuar 
qualquer das atividades ou desempenhar 
qualquer das funções das organizações de 
produtores, incluindo a possibilidade de 
financiar um fundo operacional e gerir os 
programas operacionais das organizações 
de produtores associados.

Or. it

Alteração 1690
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 107 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo das regras adotadas nos 
termos do artigo 114.º, as associações de 
organizações de produtores podem efetuar 
qualquer das atividades ou desempenhar 
qualquer das funções das organizações de 
produtores.

Sem prejuízo das regras adotadas nos 
termos do artigo 114.º, as associações de 
organizações de produtores podem efetuar 
qualquer das atividades ou desempenhar 
qualquer das funções das organizações de 
produtores, incluindo a possibilidade de 
financiar um fundo operacional e gerir 
um programa operacional.

Or. it

Alteração 1691
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 107 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo das regras adotadas nos 
termos do artigo 114.º, as associações de 
organizações de produtores podem efetuar 
qualquer das atividades ou desempenhar 
qualquer das funções das organizações de 
produtores.

Sem prejuízo das regras adotadas nos 
termos do artigo 114.º, as associações de 
organizações de produtores podem efetuar 
qualquer das atividades ou desempenhar 
qualquer das funções das organizações de 
produtores, incluindo as possibilidades de 
financiamento de um fundo operacional e 
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gestão de um programa operacional.

Or. pt

Alteração 1692
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 107 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As associações de organizações de 
produtores estão habilitadas a aplicar a 
gestão privada da oferta em virtude do
artigo 17.º-A.

Or. es

Justificação

Os atuais mecanismos de intervenção e gestão de mercados devem ser melhorados, 
complementando-os com instrumentos contra as perturbações do mercado e instrumentos 
específicos de gestão da oferta que, em conjunto, devem constituir uma rede de segurança 
que proteja os agricultores da instabilidade excessiva dos preços e permita atingir o 
principal objetivo estratégico da PAC: a segurança dos alimentos e o rendimento dos 
agricultores.

Alteração 1693
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 107 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As associações de organizações de 
produtores estão habilitadas a aplicar a 
gestão privada da oferta em virtude do 
artigo 17.º-A.

Or. es
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Alteração 1694
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 107 – parágrafo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

As associações de organizações de 
produtores podem efetuar qualquer das 
atividades ou desempenhar qualquer das 
funções das organizações de produtores.
Podem gerir um programa operativo 
próprio e, se for caso disso, um fundo 
operativo próprio. Estes programas 
operativos podem ser totais ou parciais e 
regem-se pelas disposições de aplicação a 
determinar pela Comissão.

Or. es

Justificação

Tendo em conta a importância da adaptação da produção às necessidades da procura e a 
concentração da oferta com o objetivo de aplicar sistemas de comercialização conjunta, seria 
necessário que as ajudas associadas fossem incluídas na OCM única e não no 
desenvolvimento rural, como proposto pela CE, sempre que se tenha orçamento suficiente. 
Em qualquer caso, os incentivos propostos parecem ser insuficientes para criar um maior 
poder de negociação da produção na cadeia de valores.

Alteração 1695
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 107-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 107.º-A
Estatutos das associações de organizações 

de produtores
1. Os estatutos das associações de 
organizações de produtores do setor das 
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frutas e dos produtos hortícolas devem 
obrigar os produtores membros, 
nomeadamente, a:
a) Aplicar as regras adotadas pela 
organização de produtores no que respeita 
ao conhecimento da produção, à 
produção, à comercialização e à proteção 
do ambiente;
b) Apenas ser membros de uma única 
organização de produtores, no que 
respeita à produção, em determinada 
exploração, de qualquer dos produtos 
referidos no artigo 122.º, alínea a), 
subalínea iii);
c) Comercializar a totalidade da sua 
produção em causa através da 
organização de produtores;
d) Fornecer as informações solicitadas 
pela organização de produtores para fins 
estatísticos, nomeadamente sobre as 
superfícies cultivadas, as quantidades 
colhidas, os rendimentos e as vendas 
diretas;
e) Pagar as contribuições financeiras 
previstas pelos estatutos para a 
constituição e o aprovisionamento do 
fundo operacional previsto no 
artigo 103.º-B.
2. Não obstante o disposto no n.º 1, alínea 
c), se a organização de produtores o 
autorizar e desde que sejam respeitados os 
termos e condições por ela definidos, os 
produtores membros podem:
a) Vender ao consumidor, para utilização 
pessoal, diretamente nas suas explorações 
e/ou fora delas, uma parte da sua 
produção e/ou dos seus produtos não 
superior a uma percentagem estabelecida 
pelos Estados-Membros que não pode ser 
inferior a 10 %;
b) Comercializar, eles próprios ou por 
intermédio de outra organização de 
produtores designada pela sua própria 
organização, quantidades de produtos que 
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representem um volume marginal em 
relação ao volume de produção 
comercializável por esta última 
organização;
c) Comercializar, eles próprios ou por 
intermédio de outra organização de
produtores designada pela sua própria 
organização, produtos que, pelas suas 
características, não sejam normalmente 
abrangidos pelas atividades comerciais da 
organização de produtores em causa.
3. Os estatutos das organizações de 
produtores devem contemplar igualmente:
a) As modalidades de determinação, 
adoção e alteração das regras referidas no 
n.º 1;
b) A imposição aos membros de 
contribuições financeiras necessárias 
para o financiamento da organização de 
produtores;
c) Regras que assegurem aos produtores 
membros o controlo, de forma 
democrática, da sua organização e das 
decisões desta;
d) Sanções pela violação das obrigações 
estatutárias, nomeadamente o não-
pagamento das contribuições financeiras, 
ou das regras estabelecidas pela 
organização de produtores;
e) Regras relativas à admissão de novos 
membros, nomeadamente um período 
mínimo de adesão;
f) As regras contabilísticas e orçamentais 
necessárias para o funcionamento da 
organização.
4. Considera-se que as organizações de 
produtores do setor das frutas e produtos 
hortícolas atuam em nome e por conta dos 
seus membros em matéria económica.

Artigo 107.º-B
Reconhecimento

1.Os Estados-Membros devem reconhecer 
como organizações de produtores do setor 
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das frutas e produtos hortícolas todas as 
pessoas coletivas ou partes claramente 
definidas de pessoas coletivas que o 
solicitem, desde que estas:
a) Tenham por objetivo o recurso a 
práticas de cultivo, técnicas de produção e 
práticas de gestão dos resíduos 
respeitadoras do ambiente, 
nomeadamente para proteger a qualidade 
das águas, do solo e da paisagem e para 
preservar ou fomentar a biodiversidade, 
satisfaçam os requisitos dos artigos 122.º 
e 125.º-A e apresentem os comprovativos 
correspondentes;
b) Reúnam um número mínimo de 
membros e representem um volume ou 
valor mínimo de produção 
comercializável, a fixar pelos 
Estados-Membros, e apresentem os 
comprovativos correspondentes; c)
c) Ofereçam garantias suficientes de que 
são capazes de desenvolver as suas 
atividades adequadamente, quer ao nível 
da duração quer em termos de eficácia e 
de concentração da oferta; para tal, os 
Estados-Membros podem decidir quais os 
produtos ou grupos de produtos referidos 
no artigo 122.º, alínea a), subalínea iii), a 
serem abrangidos pela organização de 
produtores;
d) Permitam efetivamente que os seus 
membros recebam assistência técnica na 
aplicação de práticas de cultivo 
respeitadoras do ambiente;
e) Coloquem efetivamente à disposição 
dos seus membros, sempre que necessário, 
os meios técnicos para a colheita, 
armazenagem, embalagem e 
comercialização dos seus produtos;
f) Assegurem uma gestão comercial e 
contabilística adequada das suas 
atividades; e ainda
g) Não detenham uma posição dominante 
num determinado mercado, a não ser que 
seja necessária para a prossecução dos 
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objetivos previstos no artigo 33.º do 
Tratado.
2. Os Estados-Membros:
a) Decidem da concessão do 
reconhecimento a uma organização de 
produtores no prazo de três meses a 
contar da apresentação do pedido, 
acompanhado de todos os comprovativos 
pertinentes;
b) Verificam periodicamente se as 
organizações de produtores respeitam as 
disposições do presente capítulo, impõem 
as sanções aplicáveis a essas organizações 
em caso de incumprimento das 
disposições do presente regulamento ou 
de irregularidades nesse âmbito e, se 
necessário, decidem a retirada do 
reconhecimento;
c) Notificam à Comissão, uma vez por 
ano, todas as decisões de concessão, 
recusa ou retirada de reconhecimento
Associações de organizações de 
produtores no setor das frutas e produtos 
hortícolas
As associações de organizações de 
produtores do setor das frutas e produtos 
hortícolas são constituídas por iniciativa 
de organizações de produtores 
reconhecidas e podem exercer qualquer 
das atividades de uma organização de 
produtores referida no presente 
regulamento. Para tal, os 
Estados-Membros podem reconhecer, 
mediante pedido, uma associação de 
organizações de produtores quando:
a) O Estado-Membro em causa considere 
que a associação é capaz de exercer 
eficazmente as atividades em questão; e 
ainda
b) A associação não detenha uma posição 
dominante num determinado mercado, a 
não ser que seja necessária para a 
prossecução dos objetivos previstos no 
artigo 33.º do Tratado.
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O artigo 125.º-A, n.º 4, é aplicável com as 
necessárias adaptações.

Or. en

Alteração 1696
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros reconhecem, 
mediante pedido, as organizações 
interprofissionais de qualquer dos setores
enumerados no artigo 1.º, n.º 2, que:

1. Os Estados-Membros podem 
reconhecer, mediante pedido, as 
organizações interprofissionais de um setor 
específico enumerado no artigo 1.º, n.º 2, 
que:

Or. en

Alteração 1697
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros reconhecem, 
mediante pedido, as organizações 
interprofissionais de qualquer dos setores 
enumerados no artigo 1.º, n.º 2, que:

1. Os Estados-Membros podem 
reconhecer, mediante pedido, as 
organizações interprofissionais de qualquer 
dos setores enumerados no artigo 1.º, n.º 2, 
que:

Or. en

Justificação

Deve caber aos Estados-Membros a decisão de reconhecer, ou não, as organizações 
interprofissionais. Ainda que estas cumpram determinados critérios, não devem ser 
obrigados a reconhecê-las.



PE494.588v01-00 96/181 AM\910137PT.doc

PT

Alteração 1698
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros reconhecem, 
mediante pedido, as organizações 
interprofissionais de qualquer dos setores 
enumerados no artigo 1.º, n.º 2, que:

1. Os Estados-Membros podem 
reconhecer, mediante pedido, as 
organizações interprofissionais de qualquer 
dos setores enumerados no artigo 1.º, n.º 2, 
que:

Or. en

Alteração 1699
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros reconhecem, 
mediante pedido, as organizações 
interprofissionais de qualquer dos setores 
enumerados no artigo 1.º, n.º 2, que:

1. Os Estados-Membros podem 
reconhecer, mediante pedido, as 
organizações interprofissionais de qualquer 
dos setores enumerados no artigo 1.º, n.º 2, 
que:

Or. en

Justificação

O reconhecimento das organizações interprofissionais não é obrigatório e fica ao critério de 
cada Estado-Membro. Esta abordagem segue o princípio da subsidiariedade e permite que os 
Estados-Membros avaliem estas organizações de acordo com as circunstâncias nacionais 
específicas.

Alteração 1700
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros reconhecem, 
mediante pedido, as organizações 
interprofissionais de qualquer dos setores 
enumerados no artigo 1.º, n.º 2, que:

1. Os Estados-Membros podem 
reconhecer, mediante pedido, as 
organizações interprofissionais de qualquer 
dos setores enumerados no artigo 1.º, n.º 2, 
que:

Or. en

Justificação

Não devem existir requisitos que obriguem os Estados-Membros a reconhecer organizações 
interprofissionais. O objetivo de tornar o reconhecimento obrigatório não está claro e as 
consequências são imprevisíveis. Todas as iniciativas políticas no âmbito da cadeia alimentar 
devem ser voluntárias.

Alteração 1701
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros reconhecem, 
mediante pedido, as organizações 
interprofissionais de qualquer dos setores 
enumerados no artigo 1.º, n.º 2, que:

1. Os Estados-Membros podem 
reconhecer, mediante pedido, as 
organizações interprofissionais de qualquer 
dos setores enumerados no artigo 1.º, n.º 2, 
que:

Or. en

Alteração 1702
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros reconhecem, 
mediante pedido, as organizações 

1. Os Estados-Membros reconhecem, 
mediante pedido, as organizações 
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interprofissionais de qualquer dos setores 
enumerados no artigo 1.º, n.º 2, que:

interprofissionais do setor das frutas e dos 
produtos hortícolas e podem reconhecer, 
mediante pedido, as organizações 
interprofissionais de outros setores, que:

Or. en

Alteração 1703
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Sejam compostas por representantes das 
atividades económicas ligadas à produção, 
ao comércio e/ou à transformação de 
produtos de um ou mais setores;

a) Sejam compostas por representantes das 
atividades económicas ligadas à produção, 
e pelo menos a uma das seguintes etapas 
da cadeia de abastecimento como a 
transformação ou comércio, incluindo a 
distribuição de produtos de um setor 
específico:

Or. en

Alteração 1704
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Congreguem representantes das 
atividades económicas ligadas à produção, 
ao comércio e/ou à transformação de 
produtos de um ou mais setores;

a) Congreguem representantes das 
atividades económicas ligadas à produção e 
a, pelo menos, uma das seguintes ações: 
transformação ou comércio, incluindo a 
distribuição.

Or. es
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Alteração 1705
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Congreguem representantes das 
atividades económicas ligadas à produção, 
ao comércio e/ou à transformação de 
produtos de um ou mais setores;

a) Congreguem representantes das 
atividades económicas ligadas à produção e 
associadas a pelo menos uma das etapas 
seguintes da cadeia de abastecimento: à 
transformação ou comercialização, 
incluindo a distribuição, de produtos de 
um ou mais setores, assim como da 
autoridade pública;

Or. fr

Justificação

Efetivamente, só uma intervenção da autoridade pública enquanto agente de regulação pode 
adaptar a oferta à procura e lutar eficazmente contra a volatilidade dos preços das 
matérias-primas agrícolas, o que permite preservar os diferentes setores agrícolas de uma 
falência anunciada.

Alteração 1706
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Abranjam uma ou mais regiões da 
União, representando deste modo uma 
quota significativa das atividades 
económicas do setor;

Or. en

Justificação

A disposição que prevê que as organizações interprofissionais podem igualmente abranger 
mais de uma região da União é necessária para alinhar o Regulamento da «OCM única» 
com o pacote para o setor do leite.
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Alteração 1707
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Abranjam uma ou mais regiões da 
União, representando deste modo uma 
quota significativa das atividades 
económicas do setor;

Or. en

Alteração 1708
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Sejam constituídas por iniciativa de 
todas ou algumas das organizações ou 
associações que as compõem;

b) Sejam constituídas por iniciativa de 
todos ou alguns dos representantes 
referidos na alínea a);

Or. es

Alteração 1709
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

c) Prossigam um objetivo específico, que 
pode incluir pelo menos um dos seguintes 
objetivos:

c) Prossigam um objetivo específico, que 
pode incluir um dos seguintes objetivos:

Or. en
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Alteração 1710
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) melhoramento do conhecimento e da 
transparência da produção e do mercado, 
nomeadamente através da publicação de 
dados estatísticos relativos aos preços, 
volumes e duração dos contratos 
celebrados anteriormente, bem como da 
realização de análises da evolução
potencial do mercado ao nível regional ou 
nacional,

i) publicação de estudos de mercado e
publicação de dados estatísticos relativos 
aos preços e volumes bem como da 
realização de análises da evolução do 
mercado;

Or. en

Alteração 1711
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) melhoramento do conhecimento e da 
transparência da produção e do mercado, 
nomeadamente através da publicação de 
dados estatísticos relativos aos preços, 
volumes e duração dos contratos 
celebrados anteriormente, bem como da 
realização de análises da evolução 
potencial do mercado ao nível regional ou 
nacional,

i) melhoramento do conhecimento e da 
transparência da produção e do mercado, 
bem como da realização de análises da 
evolução potencial do mercado ao nível 
regional ou nacional;

Or. en

Justificação

A publicação de dados de mercado é uma questão difícil em termos de regras de 
concorrência. Deve ser decidido caso a caso se a publicação de determinados dados é ou não 
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permitida.

Alteração 1712
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) melhoramento do conhecimento e da 
transparência da produção e do mercado, 
nomeadamente através da publicação de 
dados estatísticos relativos aos preços, 
volumes e duração dos contratos 
celebrados anteriormente, bem como da 
realização de análises da evolução 
potencial do mercado ao nível regional ou 
nacional,

i) melhoramento do conhecimento e da 
transparência da produção e do mercado, 
bem como da realização de análises da 
evolução potencial do mercado ao nível 
regional ou nacional;

Or. en

Alteração 1713
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) melhoramento do conhecimento e da 
transparência da produção e do mercado, 
nomeadamente através da publicação de 
dados estatísticos relativos aos preços, 
volumes e duração dos contratos 
celebrados anteriormente, bem como da 
realização de análises da evolução 
potencial do mercado ao nível regional ou
nacional,

i) melhoramento do conhecimento e da 
transparência da produção e do mercado, 
nomeadamente através da publicação de 
dados estatísticos relativos aos preços, 
volumes e duração dos contratos 
celebrados anteriormente, bem como da 
realização de análises da evolução 
potencial do mercado ao nível regional,
nacional ou internacional, criando índices 
de referência para que todos os membros 
possam cobrir, no mínimo, as suas 
despesas de produção e assim garantir a 
rentabilidade de todas as partes 
integradas na organização ou evitar a 
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venda com prejuízo,

Or. es

Alteração 1714
José Bové
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) melhoramento do conhecimento e da 
transparência da produção e do mercado, 
nomeadamente através da publicação de 
dados estatísticos relativos aos preços, 
volumes e duração dos contratos 
celebrados anteriormente, bem como da 
realização de análises da evolução 
potencial do mercado ao nível regional ou 
nacional,

i) melhoramento do conhecimento e da 
transparência da produção e do mercado, 
nomeadamente através da publicação de 
dados estatísticos relativos aos preços, 
volumes e duração dos contratos 
celebrados anteriormente, bem como da 
realização de análises da evolução 
potencial no mercado interno e em países
terceiros,

Or. fr

Alteração 1715
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) contribuição para uma melhor
coordenação da colocação dos produtos no 
mercado, nomeadamente através de
pesquisas e de estudos de mercado,

ii) melhor coordenação da colocação no 
mercado, por exemplo, através de,

Or. en

Alteração 1716
Jens Rohde
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Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) contribuição para uma melhor 
coordenação da colocação dos produtos no 
mercado, nomeadamente através de
pesquisas e de estudos de mercado,

ii) contribuição para uma melhor 
coordenação da colocação dos produtos no 
mercado através de pesquisas e de estudos 
de mercado,

Or. en

Justificação

A atribuição de poderes alargados a organizações interprofissionais pode reintroduzir a 
gestão do mercado, através da criação de organismos capazes de limitar a produção, definir 
preços e afastar a concorrência. Tal seria contraproducente para os esforços de criar uma 
política mais orientada para o mercado no setor agrícola, conduzindo potencialmente a uma 
renacionalização da política e, no pior dos cenários, potencialmente a uma violação das 
disposições do Tratado em matéria de mercado único. É portanto vital limitar e definir com 
clareza as atividades e o funcionamento das organizações interprofissionais.

Alteração 1717
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) contribuição para uma melhor 
coordenação da colocação dos produtos no 
mercado, nomeadamente através de 
pesquisas e de estudos de mercado,

ii) contribuição para uma melhor 
coordenação da colocação dos produtos no 
mercado, nomeadamente através de 
pesquisas e de estudos de mercado, 
incluindo a elaboração de índices que 
integrem os custos, nomeadamente os 
custos dos fatores de produção 
parcialmente responsáveis pelas 
disfunções da cadeia de abastecimento, as 
tendências e a evolução dos mercados,

Or. fr
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Justificação

É indispensável que o mercado disponha de uma referência em matéria de preços, integrando 
diferentes fatores, entre os quais aqueles a montante, mesmo que esta referência não seja 
aplicada de maneira restritiva.

Alteração 1718
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) elaboração de contratos-tipo 
compatíveis com as regras da União,

Suprimido

Or. en

Alteração 1719
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) elaboração de contratos-tipo 
compatíveis com as regras da União,

Suprimido

Or. en

Justificação

A atribuição de poderes alargados a organizações interprofissionais pode reintroduzir a 
gestão do mercado, através da criação de organismos capazes de limitar a produção, definir 
preços e afastar a concorrência. Tal seria contraproducente para os esforços de criar uma 
política mais orientada para o mercado no setor agrícola, conduzindo potencialmente a uma 
renacionalização da política e, no pior dos cenários, potencialmente a uma violação das 
disposições do Tratado em matéria de mercado único. É portanto vital limitar e definir com 
clareza as atividades e o funcionamento das organizações interprofissionais.
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Alteração 1720
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) maior valorização do potencial dos 
produtos,

Suprimido

Or. en

Alteração 1721
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) maior valorização do potencial dos 
produtos,

iv) maior valorização do potencial dos 
produtos e desenvolvimento de iniciativas 
que visem fomentar a competitividade 
económica e a inovação,

Or. en

Alteração 1722
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) maior valorização do potencial dos 
produtos,

iv) maior valorização do potencial dos 
produtos e dos subprodutos, incluindo 
para as saídas comerciais não agrícolas 
ou alimentares,

Or. fr
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Alteração 1723
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

v) informação e realização das pesquisas 
necessárias à racionalização, 
melhoramento e orientação da produção 
para produtos mais adaptados às 
exigências do mercado e ao gosto e 
expectativas dos consumidores, 
nomeadamente no tocante à qualidade 
dos produtos, incluindo as especiais 
características dos produtos com 
denominação de origem protegida ou 
indicação geográfica protegida, e à 
proteção do ambiente,

Suprimido

Or. en

Alteração 1724
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

v) informação e realização das pesquisas 
necessárias à racionalização, 
melhoramento e orientação da produção 
para produtos mais adaptados às exigências 
do mercado e ao gosto e expectativas dos 
consumidores, nomeadamente no tocante à 
qualidade dos produtos, incluindo as 
especiais características dos produtos com 
denominação de origem protegida ou 
indicação geográfica protegida, e à 
proteção do ambiente,

v) informação e realização das pesquisas 
necessárias à racionalização, 
melhoramento e orientação da produção 
para produtos mais adaptados às exigências 
do mercado e ao gosto e expectativas dos 
consumidores, no tocante à qualidade dos 
produtos e à proteção do ambiente,

Or. en
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Justificação

A atribuição de poderes alargados a organizações interprofissionais pode reintroduzir a 
gestão do mercado, através da criação de organismos capazes de limitar a produção, definir 
preços e afastar a concorrência. Tal seria contraproducente para os esforços de criar uma 
política mais orientada para o mercado no setor agrícola, conduzindo potencialmente a uma 
renacionalização da política e, no pior dos cenários, potencialmente a uma violação das 
disposições do Tratado em matéria de mercado único. É portanto vital limitar e definir com 
clareza as atividades e o funcionamento das organizações interprofissionais.

Alteração 1725
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea vi)

Texto da Comissão Alteração

vi) procura de métodos que permitam 
limitar a utilização de produtos 
zoossanitários ou fitossanitários e de 
outros fatores de produção e garantir a 
qualidade dos produtos e a preservação 
dos solos e das águas,

Suprimido

Or. en

Alteração 1726
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea vi)

Texto da Comissão Alteração

vi) procura de métodos que permitam 
limitar a utilização de produtos 
zoossanitários ou fitossanitários e de 
outros fatores de produção e garantir a 
qualidade dos produtos e a preservação 
dos solos e das águas,

Suprimido

Or. en
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Alteração 1727
José Bové
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea vi)

Texto da Comissão Alteração

vi) procura de métodos que permitam
limitar a utilização de produtos 
zoossanitários ou fitossanitários e de outros 
fatores de produção e garantir a qualidade 
dos produtos e a preservação dos solos e 
das águas,

vi) limitar a utilização de produtos 
zoossanitários ou fitossanitários e de outros 
fatores de produção e garantir a qualidade 
dos produtos e a preservação dos solos e 
das águas,

Or. fr

Alteração 1728
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea vii)

Texto da Comissão Alteração

vii) desenvolvimento de métodos e 
instrumentos que permitam melhorar a 
qualidade dos produtos em todos os 
estádios da produção e da 
comercialização,

Suprimido

Or. en

Alteração 1729
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea vii)
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Texto da Comissão Alteração

vii) desenvolvimento de métodos e 
instrumentos que permitam melhorar a 
qualidade dos produtos em todos os 
estádios da produção e da comercialização,

vii) desenvolvimento de métodos e 
instrumentos que permitam melhorar a 
qualidade dos produtos em todos os 
estádios da produção e da comercialização,
mais especificamente em matéria de 
vinificação no que toca ao setor 
vitivinícola,

Or. fr

Alteração 1730
José Bové
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea viii)

Texto da Comissão Alteração

viii) valorização do potencial da 
agricultura biológica e proteção e 
promoção desta, bem como das 
denominações de origem, marcas de 
qualidade e indicações geográficas,

viii) aumento do potencial da agricultura 
biológica e proteger e proteção e promoção 
desta, bem como das denominações de 
origem, marcas de qualidade e indicações 
geográficas,

Or. fr

Alteração 1731
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea ix)

Texto da Comissão Alteração

ix) promoção e realização de investigação 
no domínio da produção integrada e 
sustentável ou de outros métodos de 
produção respeitadores do ambiente,

ix) promoção e realização de investigação
no domínio dos métodos de produção 
respeitadores do ambiente;

Or. en
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Alteração 1732
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea ix-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ix-A) promoção da definição e da 
divulgação de sistemas de produção 
sustentáveis do ponto de vista ambiental, 
económico e social,

Or. it

Alteração 1733
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea x)

Texto da Comissão Alteração

x) incentivo ao consumo saudável dos 
produtos e informação sobre os danos 
associados a padrões de consumo 
perigosos,

Suprimido

Or. en

Justificação

A promoção do consumo de determinados produtos não deve ser um objetivo explícito das 
organizações interprofissionais.

Alteração 1734
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea x)
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Texto da Comissão Alteração

x) incentivo ao consumo saudável dos 
produtos e informação sobre os danos 
associados a padrões de consumo 
perigosos,

Suprimido

Or. en

Alteração 1735
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea x)

Texto da Comissão Alteração

x) incentivo ao consumo saudável dos 
produtos e informação sobre os danos 
associados a padrões de consumo 
perigosos,

x) incentivo ao consumo responsável dos 
produtos e informação sobre os padrões de 
consumo saudáveis,

Or. es

Alteração 1736
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea x)

Texto da Comissão Alteração

x) incentivo ao consumo saudável dos 
produtos e informação sobre os danos 
associados a padrões de consumo 
perigosos,

x) incentivo no mercado interno ao 
consumo saudável dos produtos e/ou
informação sobre os danos associados a 
padrões de consumo perigosos, promoção 
do consumo e/ou fornecimento de 
informações relativas aos produtos nos 
mercados internos e externos, bem como, 
no que toca ao setor vitícola, promoção de 
um consumo moderado e responsável de 
vinho,
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Or. fr

Alteração 1737
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea x)

Texto da Comissão Alteração

x) incentivo ao consumo saudável dos 
produtos e informação sobre os danos 
associados a padrões de consumo 
perigosos,

x) incentivo ao consumo saudável dos 
produtos e, para o vinho e bebidas 
alcoólicas, promoção de um consumo 
moderado e responsável, bem como 
informação sobre os danos associados a 
padrões de consumo perigosos,

Or. fr

Alteração 1738
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea x)

Texto da Comissão Alteração

x) incentivo ao consumo saudável dos 
produtos e informação sobre os danos 
associados a padrões de consumo 
perigosos,

x) incentivo ao consumo saudável, 
moderado ou responsável dos produtos e 
informação sobre os danos associados a 
padrões de consumo perigosos,

Or. en

Alteração 1739
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea x)
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Texto da Comissão Alteração

x) incentivo ao consumo saudável dos 
produtos e informação sobre os danos 
associados a padrões de consumo 
perigosos,

x) incentivo ao consumo saudável, 
moderado ou responsável dos produtos e 
informação sobre os danos associados a 
padrões de consumo perigosos,

Or. en

Alteração 1740
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea x)

Texto da Comissão Alteração

x) incentivo ao consumo saudável dos 
produtos e informação sobre os danos 
associados a padrões de consumo 
perigosos,

x) incentivo ao consumo saudável, 
moderado e responsável dos produtos e 
informação sobre os danos associados a 
padrões de consumo perigosos,

Or. de

Alteração 1741
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea xi)

Texto da Comissão Alteração

xi) realização de ações de promoção, 
nomeadamente em países terceiros.

xi) realização de ações de promoção no 
interior da UE e responder às 
necessidades dos mercados terceiros.

Or. fr

Justificação

Efetivamente, se é indispensável realizar ações de promoção no seio do mercado da UE, 
também não devemos negligenciar os mercados externos que a nós recorrem para colmatar 
os seus défices de produção.
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Alteração 1742
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea xi)

Texto da Comissão Alteração

xi) realização de ações de promoção, 
nomeadamente em países terceiros.

xi) realização de ações de promoção.

Or. en

Alteração 1743
José Bové
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea xi)

Texto da Comissão Alteração

xi) realização de ações de promoção, 
nomeadamente em países terceiros.

xi) realização de ações de promoção, 
nomeadamente dos produtos de qualidade.

Or. fr

Alteração 1744
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea xi-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

xi-A) implementação de medidas coletivas 
que visem prevenir e gerir riscos 
económicos, nomeadamente, os fundos de 
compensação previstos no artigo 109.º-C.

Or. fr
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Alteração 1745
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea xi-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

xi-A) estabelecimento de uma retirada 
ordenada ou transformação coordenada 
do produto em momentos de claro 
desequilíbrio do mercado numa 
campanha de comercialização com o 
objetivo de restabelecer o funcionamento 
normal do mesmo;

Or. es

Alteração 1746
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea xi-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

xi-A) estabelecimento de uma retirada 
ordenada ou transformação coordenada 
do produto em momentos de claro 
desequilíbrio do mercado numa 
campanha de comercialização com o 
objetivo de restabelecer o funcionamento 
normal do mesmo.

Or. es

Justificação

Pretende-se alargar a todas as organizações interprofissionais o poder que é dado a três 
únicos setores (azeite, azeitonas de mesa e tabaco), aplicando a mesma filosofia que a 
própria Comissão estabelece ao definir para todos os setores a possibilidade de estabelecer 
organizações interprofissionais.
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Alteração 1747
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea xi-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

xi-A) concentração e coordenação da 
oferta e comercialização dos produtos dos 
membros;

Or. es

Justificação

Justifica-se a extensão do n.º 1, alínea c), com a extensão a todas as organizações 
interprofissionais do poder dado a três únicos setores (azeite, azeitonas de mesa e tabaco), 
aplicando a mesma filosofia que a própria Comissão estabelece ao definir para todos os 
setores a possibilidade de estabelecer organizações interprofissionais.

Alteração 1748
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea xi-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

xi-A) concentração e coordenação da 
oferta e comercialização dos produtos dos 
membros;

Or. es

Alteração 1749
José Bové
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea xi-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

xi-A) coordenação da gestão e da 
comercialização da produção dos seus 
membros;

Or. fr

Alteração 1750
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea xi-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

xi-A) contribuição para a gestão dos 
subprodutos e para a gestão dos 
desperdícios.

Or. fr

Alteração 1751
Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea xi-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

xi-A) contribuição para a gestão dos 
subprodutos e para a gestão dos 
desperdícios.

Or. fr

Justificação

Um determinado número de interprofissões contribuem para a gestão e para o financiamento 
da recolha e eliminação de animais encontrados mortos nas explorações agrícolas. A 
presente alteração visa assegurar a capacidade de as organizações interprofissionais 
cumprirem esta missão. Tem igualmente como objetivo, de forma mais genérica, permitir que 
as organizações interprofissionais cumpram as missões relativas à gestão dos desperdícios 
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para os quais cada elemento do setor tem a sua quota de responsabilidade.

Alteração 1752
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea xi-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

xi-A) contribuição para as medidas 
referidas nos artigos 38.º a 40.º do 
Regulamento (UE) n.º [...] [RDR].

Or. fr

Justificação

As organizações de produtores e as organizações interprofissionais podem ter um papel 
importante no âmbito da cobertura de riscos, entre eles o risco preço. Devem estar 
autorizadas a implementar os instrumentos propostos pela política de desenvolvimento rural.

Alteração 1753
José Bové
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea xi-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

xi-A) adaptação conjunta da produção e 
do tratamento às exigências do mercado e 
melhoramento do produto.

Or. fr

Alteração 1754
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea xi-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

xi-A) adaptação conjunta da produção e 
da transformação às exigências do 
mercado e melhoramento dos produtos,

Or. es

Justificação

Pretende-se alargar a todas as organizações interprofissionais o poder que é dado a três 
únicos setores (azeite, azeitonas de mesa e tabaco), aplicando a mesma filosofia que a 
própria Comissão estabelece ao definir para todos os setores a possibilidade de estabelecer 
organizações interprofissionais.

Alteração 1755
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea xi-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

xi-A) adaptação conjunta da produção e 
da transformação às exigências do 
mercado e melhoramento dos produtos,

Or. es

Alteração 1756
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea xi-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

xi-A) promoção da racionalização e 
melhoramento da produção e da 
transformação.

Or. es
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Justificação

Pretende-se alargar a todas as organizações interprofissionais o poder que é dado a três 
únicos setores (azeite, azeitonas de mesa e tabaco), aplicando a mesma filosofia que a 
própria Comissão estabelece ao definir para todos os setores a possibilidade de estabelecer 
organizações interprofissionais.

Alteração 1757
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea xi-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

xi-A) promoção da racionalização e da 
melhoria da produção e da 
transformação;

Or. es

Alteração 1758
José Bové
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c) – subalínea xi-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

xi-A) promoção do melhoramento da 
produção e da transformação.

Or. fr

Alteração 1759
Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

c-A) Digam respeito a produtos ou grupos 
de produtos não abrangidos por uma 
organização interprofissional previamente 
reconhecida;

Or. fr

Justificação

Com a preocupação de preservar a estabilidade dos setores e com vista a ter em conta a 
anterioridade das situações nos Estados-Membros quando uma interprofissão já se encontra 
reconhecida, é conveniente especificar que uma nova organização interprofissional não pode 
ser reconhecida por um produto ou grupo de produtos se já existir uma organização 
interprofissional reconhecida para os produtos em causa.

Alteração 1760
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As atividades das organizações 
interprofissionais não devem resultar na 
distorção da concorrência entre 
produtores dos diferentes 
Estados-Membros e devem respeitar os 
princípios definidos no artigo 145.º.

Or. en

Justificação

Competition rules should be clarified and the scope of interbranch organisation clearly 
defined. To give extended powers to interbranch organisations is to reintroduce market 
management by creating bodies that can limit production, set prizes and keep competition out. 
This would be counterproductive to the efforts of creating a more market oriented policy in 
the agricultural setor, potentially a renationalisation of the policy and – even worse –
potentially in breach of the Treaty’s provisions concerning the single market. It is important 
to ensure that measures to strengthen the functioning of the supply chain do not threaten the 
single market.
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Alteração 1761
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em derrogação dos artigos 106.º a 
108.º, os Estados-Membros reconhecem, 
mediante pedido, as organizações de 
produtores do:
i) setor das frutas e dos produtos 
hortícolas,
ii) setor do azeite e das azeitonas de mesa,
iii) setor dos bichos da seda,
iv) setor do lúpulo.

Or. fr

Alteração 1762
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em derrogação dos artigos 106.º a 
108.º, os Estados-Membros reconhecem, 
mediante pedido, as organizações de 
produtores:
i) do setor das frutas e dos produtos 
hortícolas

Or. en

Alteração 1763
Alfreds Rubiks
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Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros reconhecem, 
mediante pedido, as organizações 
interprofissionais nos seguintes setores 
(em derrogação dos artigos 106.º, 107.º e 
108.º):
i) setor das frutas e dos produtos 
hortícolas;
ii) setor do azeite e das azeitonas de mesa;
iii) setor da seda;
iv) setor da apicultura.
As organizações interprofissionais no 
setor das frutas e produtos hortícolas 
devem realizar pelo menos um dos 
objetivos enunciados no artigo 106.º, 
alínea c), subalíneas i) a iii).

Or. lv

Alteração 1764
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Caso os Estados-Membros utilizem a 
opção de reconhecer uma organização 
interprofissional devem:
a) decidir sobre a concessão desse 
reconhecimento no prazo de quatro meses 
a contar da apresentação do pedido, 
acompanhado de todos os documentos 
comprovativos pertinentes;
b) efetuar verificações, em intervalos por 
eles próprios fixados, do cumprimento por 
parte dessas organizações, das condições 
que regem o seu reconhecimento;
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c) em caso de incumprimento ou de 
irregularidades, impor a essas 
organizações as penalizações aplicáveis 
previstas e decidir, se necessário, se o 
reconhecimento deve ser retirado;
d) retirar o reconhecimento caso os 
requisitos de reconhecimento deixem de 
ser cumpridos, a organização 
interprofissional inicie quaisquer 
atividades ou práticas concertadas 
capazes de conduzir a uma distorção do 
mercado de forma incompatível com os 
Tratados ou os presentes Regulamentos.

Or. en

Alteração 1765
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No caso das organizações 
interprofissionais dos setores do azeite e 
das azeitonas de mesa e do tabaco, o 
objetivo específico referido no n.º 1, 
alínea c), pode igualmente incluir pelo 
menos um dos seguintes objetivos:

Suprimido

a) concentração e coordenação da oferta 
e comercialização dos produtos dos 
membros;
b) adaptação conjunta da produção e da 
transformação às exigências do mercado 
e melhoramento dos produtos,
c) promoção da racionalização e 
melhoramento da produção e da 
transformação.

Or. es
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Alteração 1766
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No caso das organizações 
interprofissionais dos setores do azeite e 
das azeitonas de mesa e do tabaco, o 
objetivo específico referido no n.º 1, 
alínea c), pode igualmente incluir pelo 
menos um dos seguintes objetivos:

Suprimido

a) Concentração e coordenação da oferta 
e comercialização dos produtos dos 
membros;
b) Adaptação conjunta da produção e da 
transformação às exigências do mercado 
e melhoramento dos produtos,
c) Promoção da racionalização e 
melhoramento da produção e da 
transformação.

Or. en

Justificação

Os possíveis objetivos das organizações interprofissionais devem ser os mesmos para todos 
os tipos de setores. Não devem existir exceções para determinados setores (por exemplo, 
ausência de exceções para o setor do azeite).

Alteração 1767
José Bové
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No caso das organizações 
interprofissionais dos setores do azeite e 
das azeitonas de mesa e do tabaco, o 
objetivo específico referido no n.º 1, 

Suprimido
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alínea c), pode igualmente incluir pelo 
menos um dos seguintes objetivos:
a) Concentração e coordenação da oferta 
e comercialização dos produtos dos 
membros;
b) Adaptação conjunta da produção e da 
transformação às exigências do mercado 
e melhoramento dos produtos,
c) Promoção da racionalização e 
melhoramento da produção e da 
transformação.

Or. fr

Justificação

Considerando que os objetivos detalhados (a, b, c) são somente reservados ao azeite e 
azeitonas de mesa e aos setores do tabaco, considerando que esses objetivos deveriam ser 
alargados a outros setores, dado que são essenciais a cada interprofissão, propomos uma 
nova redação do artigo 108.º, suprimindo o n.º 2 e incluindo os conteúdos na alínea c).

Alteração 1768
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No caso das organizações 
interprofissionais dos setores do azeite e 
das azeitonas de mesa e do tabaco, o 
objetivo específico referido no n.º 1, 
alínea c), pode igualmente incluir pelo 
menos um dos seguintes objetivos:

Suprimido

a) Concentração e coordenação da oferta 
e comercialização dos produtos dos 
membros;
b) Adaptação conjunta da produção e da 
transformação às exigências do mercado 
e melhoramento dos produtos,
c) Promoção da racionalização e 
melhoramento da produção e da 
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transformação.

Or. en

Alteração 1769
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No caso das organizações 
interprofissionais dos setores do azeite e 
das azeitonas de mesa e do tabaco, o 
objetivo específico referido no n.º 1, 
alínea c), pode igualmente incluir pelo 
menos um dos seguintes objetivos:

Suprimido

a) Concentração e coordenação da oferta 
e comercialização dos produtos dos 
membros;
b) Adaptação conjunta da produção e da 
transformação às exigências do mercado 
e melhoramento dos produtos,
c) Promoção da racionalização e 
melhoramento da produção e da 
transformação.

Or. en

Alteração 1770
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No caso das organizações 
interprofissionais dos setores do azeite e 
das azeitonas de mesa e do tabaco, o 
objetivo específico referido no n.º 1, 

Suprimido
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alínea c), pode igualmente incluir pelo 
menos um dos seguintes objetivos:
a) concentração e coordenação da oferta 
e comercialização dos produtos dos 
membros;
b) adaptação conjunta da produção e da 
transformação às exigências do mercado 
e melhoramento dos produtos,
c) promoção da racionalização e 
melhoramento da produção e da 
transformação.

Or. es

Alteração 1771
Marit Paulsen, George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. No caso das organizações 
interprofissionais dos setores do azeite e 
das azeitonas de mesa e do tabaco, o 
objetivo específico referido no n.º 1, alínea 
c), pode igualmente incluir pelo menos um 
dos seguintes objetivos:

2. No caso das organizações 
interprofissionais dos setores do azeite e 
das azeitonas de mesa, o objetivo 
específico referido no n.º 1, alínea c), pode 
igualmente incluir pelo menos um dos 
seguintes objetivos:

Or. en

Alteração 1772
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Não envolvimento na produção, 
transformação ou comercialização de 
produtos do setor específico.
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Or. en

Alteração 1773
George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No caso das organizações 
interprofissionais do setor vitivinícola, o 
objetivo específico referido no n.º 1, 
alínea c), pode igualmente incluir pelo 
menos um dos seguintes objetivos:
a) coordenação da gestão do potencial de 
produção;
b) adaptação da produção e da 
transformação aos requisitos do mercado 
e ao melhoramento dos produtos,
c) promoção da racionalização e 
melhoramento da produção e da 
transformação.

Or. en

Justificação

Com o fim dos direitos de plantação de vinhas, as organizações interprofissionais devem 
tornar-se na arena preferencial para a união da produção com a comercialização, tomando 
em consideração a especificidade dos mercados e a evolução das exigências dos 
consumidores, bem como os requisitos em termos da produção disponível a curto e médio 
prazo.

Alteração 1774
Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 108-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 108.º-A
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Reconhecimento das organizações 
interprofissionais

1. Os Estados-Membros reconhecem as 
organizações interprofissionais que fazem 
o pedido, desde que estas:
a) satisfaçam as exigências do 
artigo 108.º,
b) desenvolvam as suas atividades numa 
ou em várias regiões do território em 
causa;
c) representem uma parte significativa das 
atividades económicas referidas no 
artigo 108.º, n.º 1, alínea a);
d) não realizem elas mesmas atividades de 
produção, transformação e/ou comércio, 
com exceção dos casos previstos no 
artigo 108.º, n.º 2, e atividades ligadas à 
experimentação, investigação e 
desenvolvimento.
2. Os Estados-Membros podem concluir 
que as organizações de produtores que, 
antes de 1 de janeiro de 2014, foram 
reconhecidas em conformidade com o 
direito nacional e que reúnem as 
condições previstas no n.º 1 do presente 
artigo são consideradas organizações de 
produtores em consonância com o 
artigo 108.º.
3. As organizações de produtores que, 
antes de 1 de janeiro de 2014, foram 
reconhecidas em conformidade com o 
direito nacional e que reúnem as 
condições previstas no n.º 1 do presente 
artigo podem continuar as suas atividades 
em consonância com o direito nacional 
até 1 de janeiro de 2015.
4. Aquando do reconhecimento de uma 
organização interprofissional em 
conformidade com o n.º 1 e/ou n.º 2, os 
Estados-Membros:
a) decidem da concessão do 
reconhecimento no prazo de três meses a 
contar da apresentação do pedido, 
acompanhado de todos os documentos 
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comprovativos pertinentes; o pedido deve
ser apresentado junto do Estado-Membro 
onde a organização tem a sua sede;
b) efetuam verificações, em intervalos por 
eles próprios fixados, do cumprimento por 
parte das organizações interprofissionais 
reconhecidas das condições que regem o 
seu reconhecimento;
c) em caso de incumprimento ou de 
irregularidades na aplicação das medidas 
previstas no presente regulamento, 
impõem às organizações em causa as 
sanções aplicáveis que tenham fixado, e 
decidem, caso necessário, se devem retirar 
o reconhecimento;
d) retiram o reconhecimento se as 
exigências e condições previstas no 
presente artigo para o reconhecimento 
não forem cumpridas;
e) informam anualmente a Comissão, o 
mais tardar, até 31 de março de todas as 
decisões de concessão, recusa ou retirada 
do reconhecimento tomadas no decurso 
do ano civil precedente.

Or. fr

Justificação

A presente alteração completa a alteração 319 do relator. A retirada do reconhecimento para 
a implementação de práticas anticoncorrenciais ou ausência de notificação nos termos do 
artigo 145.º, n.º 2, constituiriam uma dupla penalização. Efetivamente, no primeiro caso, 
podem ser proferidas sanções dissuasoras pelas autoridades da concorrência, e, no segundo 
caso, a ausência de notificação retira qualquer possibilidade de a interprofissão beneficiar 
da derrogação ao direito dos acordos prevista no artigo 145.º ficando assim exposta ao risco 
de qualificação de práticas anticoncorrenciais.

Alteração 1775
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 109
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 109 Suprimido
Organizações de operadores

Para efeitos do presente regulamento, as 
organizações de operadores do setor do 
azeite e das azeitonas de mesa abrangem 
as organizações de produtores 
reconhecidas, as organizações 
interprofissionais reconhecidas e as 
organizações de outros operadores 
reconhecidas ou associações destas 
organizações.

Or. en

Justificação

Não deve existir tratamento especial para determinados setores.

Alteração 1776
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 109

Texto da Comissão Alteração

Artigo 109 Suprimido
Organizações de operadores

Para efeitos do presente regulamento, as 
organizações de operadores do setor do 
azeite e das azeitonas de mesa abrangem 
as organizações de produtores 
reconhecidas, as organizações 
interprofissionais reconhecidas e as 
organizações de outros operadores 
reconhecidas ou associações destas 
organizações.

Or. it
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Alteração 1777
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 109

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do presente regulamento, as 
organizações de operadores do setor do 
azeite e das azeitonas de mesa abrangem 
as organizações de produtores 
reconhecidas, as organizações 
interprofissionais reconhecidas e as 
organizações de outros operadores 
reconhecidas ou associações destas 
organizações.

Suprimido

Or. en

Alteração 1778
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 109-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 109.º-A
Reconhecimento

1. Os Estados-Membros devem apenas 
reconhecer as organizações de 
produtores, associações de organizações 
de produtores e organizações 
interprofissionais que:
a) cumprem as condições do presente 
capítulo;
b) são pessoas coletivas ou partes 
claramente definidas de pessoas coletivas;
c) têm um estatuto que demonstra 
cumprimento das condições do presente 
capítulo; e ainda
d) no caso de organizações de produtores 
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e associações de organizações de 
produtores:
i) que reúnam um número mínimo de 
membros e/ou representem um volume 
mínimo de produção comercializável, a 
determinar pelos Estados-Membros, no 
setor de atividade da organização ou 
associação;
ii) capazes de desenvolver as suas 
atividades adequadamente, tanto em 
termos de duração como em termos de 
eficácia e de concentração da oferta.
2. A fim de adaptar os critérios de 
reconhecimento de organizações e 
associações fixados no presente capítulo 
às estruturas específicas dos 
Estados-Membros, estes podem adotar 
critérios suplementares em todos os 
setores ou num setor específico, não 
afetando assim o bom funcionamento da 
organização do mercado.
3. As organizações e associações que 
tenham sido reconhecidas por 
Estados-Membros antes de [x] e que 
cumprem as condições fixadas no 
presente capítulo são consideradas 
reconhecidas de acordo com o presente 
capítulo.
4. As organizações e associações que 
tenham sido reconhecidas por 
Estados-Membros antes de [x] e que não 
cumprem as condições fixadas no 
presente capítulo podem continuar a 
exercer as suas atividades até [x + um 
ano].

Or. en

Alteração 1779
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 109-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 109.º-A
Papel dos agrupamentos

1. A fim de melhorar e estabilizar o 
funcionamento do mercado dos produtos 
que beneficiam de uma denominação de 
origem protegida ou de uma indicação 
geográfica protegida por intermédio do 
regulamento (UE) relativo aos sistemas de 
qualidade aplicáveis aos produtos 
agrícolas [2010/0353 (COD)], os 
Estados-Membros produtores podem 
estabelecer regras de comercialização 
para regularizar a oferta, nomeadamente 
mediante decisões adotadas pelas 
organizações de produtores, organizações 
interprofissionais e agrupamentos 
referidos no artigo 42.º do regulamento 
(UE) relativo aos sistemas de qualidade 
aplicáveis aos produtos agrícolas 
[2010/0353 (COD)].
2. As referidas regras serão adequadas ao 
objetivo visado e:
a) só podem abranger a regulação da 
oferta e ter por objetivo adaptar a oferta 
do produto à procura;
b) não serão obrigatórias por mais de um 
período renovável de cinco anos de 
comercialização;
c) não podem visar transações posteriores 
à primeira comercialização do produto em 
questão;
d) não devem permitir a fixação de 
preços, incluindo a título indicativo ou de 
recomendação;
e) não devem bloquear uma percentagem 
excessiva do produto em questão que, 
normalmente, estaria disponível;
f) não devem ter por efeito impedir um 
operador de iniciar a produção do 
produto em causa;
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3. As regras previstas no n.º 1 serão 
levadas ao conhecimento dos operadores 
mediante inclusão na íntegra numa 
publicação oficial do Estado-Membro em 
causa.
4. As decisões e medidas tomadas pelos 
Estados-Membros no ano n, em 
conformidade com o disposto no presente 
artigo, são notificadas à Comissão antes 
de 1 de março do ano n +1.
5. A Comissão pode solicitar ao 
Estado-Membro que revogue a sua 
decisão se constatar que esta suprime a 
concorrência numa parte substancial do 
mercado interno, compromete a livre 
circulação de mercadorias ou está em 
contradição com os objetivos do 
artigo 39.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

Or. fr

Alteração 1780
Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 109-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 109.º-A
Papel dos agrupamentos

1. A fim de melhorar e estabilizar o 
funcionamento do mercado dos produtos 
que beneficiam de uma denominação de 
origem protegida ou de uma indicação 
geográfica protegida por intermédio do 
regulamento (UE) relativo aos sistemas de 
qualidade aplicáveis aos produtos 
agrícolas [2010/0353 (COD)], os 
Estados-Membros produtores podem 
estabelecer regras de comercialização 
para regularizar a oferta, com exceção do 
setor do leite e dos produtos lácteos e do 
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setor vitivinícola, nomeadamente 
mediante decisões adotadas pelos 
agrupamentos referidos no artigo 42.º do 
regulamento (UE) relativo aos sistemas de 
qualidade aplicáveis aos produtos 
agrícolas [2010/0353 (COD)].
2. As referidas regras serão adequadas ao 
objetivo visado e:
a) só podem abranger a regulação da 
oferta e ter por objetivo adaptar a oferta 
do produto à procura;
b) não serão obrigatórias por mais de um 
período renovável de cinco anos de 
comercialização;
c) não podem visar transações posteriores 
à primeira comercialização do produto em 
questão;
d) não devem permitir a fixação de 
preços, incluindo a título indicativo ou de 
recomendação;
e) não devem bloquear uma percentagem 
excessiva do produto em questão que, 
normalmente, estaria disponível.

Or. fr

Justificação

A presente alteração visa completar a alteração 321 proposta pelo relator introduzindo um 
artigo 119.º-B. Já se encontra previsto um dispositivo relativo ao melhoramento e 
estabilização do funcionamento do mercado dos produtos que beneficiam de uma 
denominação de origem protegida, especificamente para as interprofissões dos setores 
vitivinícola e do leite. É pois conveniente excluir explicitamente estes produtos no dispositivo 
previsto por este artigo.

Alteração 1781
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 109-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 109.º-A
Fundos de compensação

1. As organizações de produtores, as 
associações de organizações de 
produtores e as organizações 
interprofissionais podem constituir fundos 
de compensação sobre os riscos 
económicos. A contribuição para estes 
fundos é consentida livremente pelos 
membros da organização e não pode ser 
tornada obrigatória.
2. Os fundos de compensação podem 
indemnizar os operadores em caso de 
perda económica ligada à atividade 
agrícola abrangida pelas organizações 
mencionadas no n.º 1.
A referida perda é estimada com base 
num índice económico definido pelo 
fundo e que reflete a rendibilidade da 
atividade. É estabelecida comparando o 
valor do índice com a média anual dos 
três anos precedentes ou com a média 
trienal calculada sobre os cinco anos 
precedentes excluindo o valor mais alto e 
o valor mais baixo. 
3. O pagamento do fundo de compensação 
aos aderentes é feito após autorização do 
Estado-Membro. Deve ser proporcional à 
perda económica sofrida. Os 
Estados-Membros fixam as regras de 
funcionamento destes fundos de 
compensação profissionais, em particular 
o limiar de queda do índice de referência 
a partir do qual os pagamentos podem ser 
concedidos.

Or. fr

Alteração 1782
Mariya Gabriel
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Proposta de regulamento
Artigo 109-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 109.º-A
Agrupamentos de produtores no setor das 

frutas e dos produtos hortícolas
1. Nos Estados-Membros com uma 
quantidade reduzida de organizações de 
produtores, os agrupamentos de 
produtores podem ser formados como 
pessoas coletivas, por iniciativa dos 
agricultores que cultivam um ou mais 
produtos do setor hortícola e/ou produtos 
destinados unicamente à transformação, 
tendo em vista o seu reconhecimento 
como organização de produtores.
Poderá ser concedido a estes 
agrupamentos de produtores um período 
de transição no qual devem cumprir as 
condições para o seu reconhecimento 
como organização de produtores, em 
conformidade com o artigo 106.º.
Para se habilitarem ao reconhecimento, 
os agrupamentos de produtores devem 
apresentar um plano de reconhecimento 
faseado ao Estado-Membro relevante, 
cuja aprovação deverá sinalizar o início 
do período de transição referido no 
parágrafo 2, constituindo um 
reconhecimento preliminar. O período de 
transição não deve ter uma duração 
superior a cinco anos.
2. Antes da aprovação do plano de 
reconhecimento, os Estados-Membros 
devem informar a Comissão sobre as suas 
intenções e possíveis implicações 
financeiras.

Or. bg

Alteração 1783
Britta Reimers
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Proposta de regulamento
Artigo 110

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Justificação

A extensão das regras a não-membros não é aceitável, uma vez que está em contradição com 
as bases de uma economia livre.

Alteração 1784
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 110

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Justificação

Este artigo permite aos Estados-Membros criar regras destinadas a organizações de 
produtores ou organizações interprofissionais, vinculativas para não-membros e apresentar 
contribuições financeiras. Consequentemente, limita-se a concorrência no mercado com a 
restrição da liberdade de ação dos operadores

Alteração 1785
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 110

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido
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Or. en

Alteração 1786
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 110

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 1787
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 110

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 1788
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 110

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Justificação

Não parecem existir quaisquer provas de um melhor funcionamento dos mercados resultante 
da criação de regras para organizações de produtores ou organizações interprofissionais que 
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vinculem não-membros, inibindo, desta forma, a liberdade dos operadores individuais.

Alteração 1789
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se uma organização de produtores 
reconhecida, uma associação de 
organizações de produtores reconhecida 
ou uma organização interprofissional 
reconhecida que opere numa determinada 
circunscrição ou circunscrições 
económicas de um Estado-Membro for 
considerada representativa da produção, 
do comércio ou da transformação de um 
dado produto, o Estado-Membro em 
causa pode, a pedido dessa organização, 
tornar obrigatórios certos acordos, 
decisões ou práticas concertadas adotados 
no âmbito da mesma organização, por um 
período limitado, para os operadores 
individuais ou os agrupamentos 
não-membros da organização ou 
associação que operem na circunscrição 
ou circunscrições económicas em causa.

Suprimido

Or. en

Justificação

Não deve haver uma extensão das regras vinculativas aos não-membros de uma organização 
de produtores, associação de organizações de produtores ou organizações interprofissionais. 
A extensão das regras vinculativas aos não-membros é uma contradição do mercado livre. 
Essa extensão das regras vinculativas pode fechar, por completo, um mercado aos 
operadores que não pertencem a organizações de produtores ou a organizações 
interprofissionais. É importante assegurar que as medidas que visam reforçar o 
funcionamento da cadeia de fornecimento não constituem uma ameaça para o mercado livre.

Alteração 1790
Albert Deß
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Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se uma organização de produtores 
reconhecida, uma associação de 
organizações de produtores reconhecida ou 
uma organização interprofissional 
reconhecida que opere numa determinada 
circunscrição ou circunscrições 
económicas de um Estado-Membro for 
considerada representativa da produção, do 
comércio ou da transformação de um dado 
produto, o Estado-Membro em causa pode, 
a pedido dessa organização, tornar 
obrigatórios certos acordos, decisões ou 
práticas concertadas adotados no âmbito da 
mesma organização, por um período 
limitado, para os operadores individuais ou 
os agrupamentos não-membros da 
organização ou associação que operem na 
circunscrição ou circunscrições 
económicas em causa.

1. Se uma organização de produtores 
reconhecida, uma associação de 
organizações de produtores reconhecida ou 
uma organização interprofissional 
reconhecida do setor das frutas e dos 
produtos hortícolas ou uma organização 
interprofissional reconhecida do setor do 
tabaco no setor das frutas e dos produtos 
hortícolas que opere numa determinada 
circunscrição ou circunscrições 
económicas de um Estado-Membro for 
considerada representativa da produção, do 
comércio ou da transformação de um dado 
produto, o Estado-Membro em causa pode, 
a pedido dessa organização, tornar 
obrigatórios certos acordos, decisões ou 
práticas concertadas adotados no âmbito da 
mesma organização, por um período 
limitado, para os operadores individuais ou 
os agrupamentos não-membros da 
organização ou associação que operem na 
circunscrição ou circunscrições 
económicas em causa.

Or. en

Alteração 1791
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Entende-se por «circunscrição 
económica» uma zona geográfica 
constituída por regiões de produção 
limítrofes ou vizinhas em que as 
condições de produção e comercialização 
são homogéneas.

Suprimido
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Or. en

Justificação

Não deve haver uma extensão das regras vinculativas aos não-membros de uma organização 
de produtores, associação de organizações de produtores ou organizações interprofissionais. 
A extensão das regras vinculativas aos não-membros é uma contradição do mercado livre. 
Essa extensão das regras vinculativas pode fechar, por completo, um mercado aos 
operadores que não pertencem a organizações de produtores ou a organizações 
interprofissionais. É importante assegurar que as medidas que visam reforçar o 
funcionamento da cadeia de fornecimento não constituem uma ameaça para o mercado livre.

Alteração 1792
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Considera-se que uma organização ou 
associação é representativa se, na 
circunscrição ou circunscrições 
económicas em causa de um 
Estado-Membro:

Suprimido

a) Abranger, em proporção do volume da 
produção, do comércio ou da 
transformação do produto ou produtos em 
causa:
i) no caso das organizações de produtores 
no setor das frutas e produtos hortícolas, 
pelo menos 60 %, ou
ii) nos outros casos, pelo menos dois 
terços, e
b) Congregar, no caso das organizações 
de produtores, mais de 50 % dos 
produtores em causa.

Or. en

Justificação

Não deve haver uma extensão das regras vinculativas aos não-membros de uma organização 
de produtores, associação de organizações de produtores ou organizações interprofissionais. 
A extensão das regras vinculativas aos não-membros é uma contradição do mercado livre. 



PE494.588v01-00 146/181 AM\910137PT.doc

PT

Essa extensão das regras vinculativas pode fechar, por completo, um mercado aos 
operadores que não pertencem a organizações de produtores ou a organizações 
interprofissionais. É importante assegurar que as medidas que visam reforçar o 
funcionamento da cadeia de fornecimento não constituem uma ameaça para o mercado livre.

Alteração 1793
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Representar, no caso das 
organizações interprofissionais, uma 
parte significativa das atividades 
económicas referidas no artigo 108.º, 
n.º 1, alínea a), nas condições definidas 
pelo Estado-Membro.

Or. fr

Alteração 1794
Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Representar, no caso das 
organizações interprofissionais, uma 
parte significativa das atividades 
económicas referidas no artigo 108.º, 
n.º 1, alínea a) nas condições definidas 
pelo Estado-Membro.

Or. fr

Justificação

O critério económico baseado no volume não é transponível para a interprofissão uma vez 
que não permite ter em conta as realidades, e nomeadamente a grande heterogeneidade, dos 
intervenientes económicos agrícolas. A representatividade de uma organização pode ser 
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aferida através de vários critérios. É conveniente remeter para a competência do 
Estado-Membro a definição desses critérios.

Alteração 1795
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se o pedido de extensão das suas regras a 
outros operadores abranger várias 
circunscrições económicas, a organização 
ou associação deve comprovar o mínimo 
de representatividade conforme definido 
no primeiro parágrafo, em relação a cada 
um dos ramos associados, em cada uma 
das circunscrições económicas 
abrangidas.

Suprimido

Or. en

Justificação

Não deve haver uma extensão das regras vinculativas aos não-membros de uma organização 
de produtores, associação de organizações de produtores ou organizações interprofissionais. 
A extensão das regras vinculativas aos não-membros é uma contradição do mercado livre. 
Essa extensão das regras vinculativas pode fechar, por completo, um mercado aos 
operadores que não pertencem a organizações de produtores ou a organizações 
interprofissionais. É importante assegurar que as medidas que visam reforçar o 
funcionamento da cadeia de fornecimento não constituem uma ameaça para o mercado livre.

Alteração 1796
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As regras cuja extensão a outros 
operadores pode ser pedida ao abrigo do 
n.º 1 devem ter um dos seguintes 

Suprimido
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objetivos:
a) Conhecimento da produção e do 
mercado;
b) Regras de produção mais estritas do 
que as estabelecidas ao nível da União ou 
nacional;
c) Elaboração de contratos-tipo 
compatíveis com as regras da União;
d) Regras de comercialização;
e) Regras de proteção do ambiente;
f) Medidas de promoção e valorização do 
potencial dos produtos;
g) Medidas de proteção da agricultura 
biológica e das denominações de origem, 
marcas de qualidade e indicações 
geográficas;
h) Investigação para valorizar os 
produtos, nomeadamente através de novas 
utilizações sem riscos para a saúde 
pública;
i) Estudos para melhorar a qualidade dos 
produtos;
j) Investigação, nomeadamente de 
métodos culturais que permitam limitar a 
utilização de produtos fitossanitários ou 
zoossanitários e garantam a preservação 
dos solos e do ambiente;
k) Definição de qualidades mínimas e 
definição de normas mínimas de 
embalagem e apresentação;
l) Utilização de sementes certificadas e 
vigilância da qualidade.
Essas regras não podem prejudicar os 
demais operadores do Estado-Membro em 
causa ou da União, não podem ter 
qualquer dos efeitos enumerados no 
artigo 145.º, n.º 4, e não podem ser 
incompatíveis de qualquer outro modo 
com as regras da União e nacionais em 
vigor.

Or. en
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Justificação

Não deve haver uma extensão das regras vinculativas aos não-membros de uma organização 
de produtores, associação de organizações de produtores ou organizações interprofissionais. 
A extensão das regras vinculativas aos não-membros é uma contradição do mercado livre. 
Essa extensão das regras vinculativas pode fechar, por completo, um mercado aos 
operadores que não pertencem a organizações de produtores ou a organizações 
interprofissionais. É importante assegurar que as medidas que visam reforçar o 
funcionamento da cadeia de fornecimento não constituem uma ameaça para o mercado livre.

Alteração 1797
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 4 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As regras cuja extensão a outros 
operadores pode ser pedida ao abrigo do 
n.º 1 devem ter um dos seguintes
objetivos:

As regras cuja extensão a outros 
operadores pode ser pedida ao abrigo do 
n.º 1 devem incidir sobre uma das 
atividades que dão resposta aos objetivos 
definidos no artigo 106.º, alínea c), com 
exceção do objetivo definido na 
alínea vii-A) (nova) ou no artigo 108.º, 
n.º 1, alínea c), e com exceção do objetivo 
definido na alínea xi-A) (nova).

Or. fr

Alteração 1798
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 4 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As regras cuja extensão a outros 
operadores pode ser pedida ao abrigo do n.º 
1 devem ter um dos seguintes objetivos:

As regras cuja extensão a outros 
operadores pode ser pedida ao abrigo do n.º 
1 devem cumprir as regras da 
organização ou associação definidas no 
presente capítulo.
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Or. en

Alteração 1799
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Conhecimento da produção e do 
mercado;

Suprimido

Or. en

Alteração 1800
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Regras de produção mais estritas do 
que as estabelecidas ao nível da União ou 
nacional;

Suprimido

Or. en

Alteração 1801
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Elaboração de contratos-tipo 
compatíveis com as regras da União;

Suprimido

Or. en
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Alteração 1802
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Regras de comercialização; Suprimido

Or. en

Alteração 1803
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Regras de proteção do ambiente; Suprimido

Or. en

Alteração 1804
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Medidas de promoção e valorização do 
potencial dos produtos;

Suprimido

Or. en

Alteração 1805
Albert Deß
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Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Medidas de proteção da agricultura 
biológica e das denominações de origem, 
marcas de qualidade e indicações 
geográficas;

Suprimido

Or. en

Alteração 1806
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Investigação para valorizar os 
produtos, nomeadamente através de novas 
utilizações sem riscos para a saúde 
pública;

Suprimido

Or. en

Alteração 1807
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Estudos para melhorar a qualidade dos 
produtos;

Suprimido

Or. en

Alteração 1808
Albert Deß
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Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Investigação, nomeadamente de 
métodos culturais que permitam limitar a 
utilização de produtos fitossanitários ou 
zoossanitários e garantam a preservação 
dos solos e do ambiente;

Suprimido

Or. en

Alteração 1809
José Bové
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Investigação, nomeadamente de métodos 
culturais que permitam limitar a utilização 
de produtos fitossanitários ou 
zoossanitários e garantam a preservação 
dos solos e do ambiente;

j) Investigação, nomeadamente de métodos 
culturais que permitam limitar a utilização 
de produtos fitossanitários ou 
zoossanitários e garantam a preservação 
dos solos, da água e do ambiente;

Or. fr

Alteração 1810
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Investigação, nomeadamente de métodos 
culturais que permitam limitar a utilização 
de produtos fitossanitários ou 
zoossanitários e garantam a preservação 
dos solos e do ambiente;

j) Investigação, nomeadamente de métodos 
culturais que permitam limitar a utilização 
de produtos fitossanitários ou 
zoossanitários e garantam a preservação 
dos solos e do ambiente. No caso de usos 
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minoritários, também deve se permitir o 
desenvolvimento de estudos para a 
autorização de moléculas ou 
medicamentos específicos para as 
referidas produções, sobretudo no caso de 
inexistência de tratamentos autorizados;

Or. es

Alteração 1811
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) Definição de qualidades mínimas e 
definição de normas mínimas de 
embalagem e apresentação;

Suprimido

Or. en

Alteração 1812
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) Utilização de sementes certificadas e 
vigilância da qualidade.

Suprimido

Or. en

Alteração 1813
José Bové
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea l)
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Texto da Comissão Alteração

l) Utilização de sementes certificadas e 
vigilância da qualidade.

l) Utilização de sementes adaptadas às 
necessidades dos sistemas sustentáveis de 
produção e vigilância da qualidade.

Or. fr

Alteração 1814
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea l-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

1-A) Retirada ou transformação 
coordenada do produto em momentos de 
claro desequilíbrio do mercado numa 
campanha de comercialização com o 
objetivo de restabelecer o funcionamento 
normal do mesmo.

Or. es

Alteração 1815
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea l-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

l-A) Contribuição para as medidas 
referidas nos artigos 38.º a 40.º do 
Regulamento (UE) n.º [...] [RDR].

Or. fr

Justificação

As organizações de produtores e as organizações interprofissionais podem ter um papel 
importante no âmbito da cobertura de riscos, entre eles o risco preço. Devem estar 
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autorizadas a implementar os instrumentos propostos pela política de desenvolvimento rural.

Alteração 1816
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea l-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

1-B) Criação de índices de referência 
específicos de cada produto para que 
todos os membros da organização 
interprofissional cubram, no mínimo, as 
despesas de produção.

Or. es

Alteração 1817
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea l-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

1-C) Bloqueio de produções que não 
reúnam a qualidade exigida pelo 
mercado.

Or. es

Alteração 1818
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Essas regras não podem prejudicar os 
demais operadores do Estado-Membro em 

As regras alvo de extensão não podem 
prejudicar os demais operadores do 
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causa ou da União, não podem ter qualquer 
dos efeitos enumerados no artigo 145.º, n.º 
4, e não podem ser incompatíveis de 
qualquer outro modo com as regras da 
União e nacionais em vigor.

Estado-Membro em causa ou da União, 
não podem ter qualquer dos efeitos 
enumerados no artigo 145.º, n.º 4, e não 
podem ser incompatíveis de qualquer outro 
modo com as regras da União e nacionais 
em vigor.

Or. en

Alteração 1819
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 111

Texto da Comissão Alteração

Artigo 111.º Suprimido
Contribuições financeiras de 

não-membros
Em caso de extensão, nos termos do 
artigo 110.º, de regras de uma 
organização de produtores reconhecida, 
uma associação de organizações de 
produtores reconhecida ou uma 
organização interprofissional 
reconhecida, e se as atividades abrangidas 
por essas regras apresentarem interesse 
económico geral para as pessoas cujas 
atividades estejam relacionadas com os 
produtos em causa, o Estado-Membro que 
concedeu o reconhecimento pode decidir 
que os operadores individuais ou os 
agrupamentos que, não sendo membros 
da organização, beneficiam das referidas 
atividades paguem à organização a 
totalidade ou parte das contribuições 
financeiras pagas pelos membros desta 
última, na medida em que essas 
contribuições se destinem a cobrir 
despesas diretamente resultantes das 
atividades em questão.

Or. en
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Justificação

Já que somos contra a extensão das regras a não-membros, opomo-nos igualmente às 
disposições que permitem que os não-membros sejam obrigados a contribuir financeiramente 
para os custos de determinadas medidas tomadas por organizações às quais não pertencem.

Alteração 1820
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 111

Texto da Comissão Alteração

Artigo 111.º Suprimido
Contribuições financeiras de 

não-membros
Em caso de extensão, nos termos do 
artigo 110.º, de regras de uma 
organização de produtores reconhecida, 
uma associação de organizações de 
produtores reconhecida ou uma 
organização interprofissional 
reconhecida, e se as atividades abrangidas 
por essas regras apresentarem interesse 
económico geral para as pessoas cujas 
atividades estejam relacionadas com os 
produtos em causa, o Estado-Membro que 
concedeu o reconhecimento pode decidir 
que os operadores individuais ou os 
agrupamentos que, não sendo membros 
da organização, beneficiam das referidas 
atividades paguem à organização a 
totalidade ou parte das contribuições 
financeiras pagas pelos membros desta 
última, na medida em que essas 
contribuições se destinem a cobrir 
despesas diretamente resultantes das 
atividades em questão.

Or. en
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Alteração 1821
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 111

Texto da Comissão Alteração

Artigo 111.º Suprimido
Contribuições financeiras de 

não-membros
Em caso de extensão, nos termos do 
artigo 110.º, de regras de uma 
organização de produtores reconhecida, 
uma associação de organizações de 
produtores reconhecida ou uma 
organização interprofissional 
reconhecida, e se as atividades abrangidas 
por essas regras apresentarem interesse 
económico geral para as pessoas cujas 
atividades estejam relacionadas com os 
produtos em causa, o Estado-Membro que 
concedeu o reconhecimento pode decidir 
que os operadores individuais ou os 
agrupamentos que, não sendo membros 
da organização, beneficiam das referidas 
atividades paguem à organização a 
totalidade ou parte das contribuições 
financeiras pagas pelos membros desta 
última, na medida em que essas 
contribuições se destinem a cobrir 
despesas diretamente resultantes das 
atividades em questão.

Or. en

Alteração 1822
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 111

Texto da Comissão Alteração

Artigo 111.º Suprimido
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Contribuições financeiras de 
não-membros

Em caso de extensão, nos termos do 
artigo 110.º, de regras de uma 
organização de produtores reconhecida, 
uma associação de organizações de 
produtores reconhecida ou uma 
organização interprofissional 
reconhecida, e se as atividades abrangidas 
por essas regras apresentarem interesse 
económico geral para as pessoas cujas 
atividades estejam relacionadas com os 
produtos em causa, o Estado-Membro que 
concedeu o reconhecimento pode decidir 
que os operadores individuais ou os 
agrupamentos que, não sendo membros 
da organização, beneficiam das referidas 
atividades paguem à organização a 
totalidade ou parte das contribuições 
financeiras pagas pelos membros desta 
última, na medida em que essas 
contribuições se destinem a cobrir 
despesas diretamente resultantes das 
atividades em questão.

Or. en

Alteração 1823
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 111

Texto da Comissão Alteração

Artigo 111.º Suprimido
Contribuições financeiras de 

não-membros
Em caso de extensão, nos termos do 
artigo 110.º, de regras de uma 
organização de produtores reconhecida, 
uma associação de organizações de 
produtores reconhecida ou uma 
organização interprofissional 
reconhecida, e se as atividades abrangidas 
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por essas regras apresentarem interesse 
económico geral para as pessoas cujas
atividades estejam relacionadas com os 
produtos em causa, o Estado-Membro que 
concedeu o reconhecimento pode decidir 
que os operadores individuais ou os 
agrupamentos que, não sendo membros 
da organização, beneficiam das referidas 
atividades paguem à organização a 
totalidade ou parte das contribuições 
financeiras pagas pelos membros desta 
última, na medida em que essas 
contribuições se destinem a cobrir 
despesas diretamente resultantes das 
atividades em questão.

Or. en

Justificação

À semelhança da extensão das regras a não-membros (artigo 110.º), não deve ser possível 
alargar uma exigência de contribuição financeira a não-membros.

Alteração 1824
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 111

Texto da Comissão Alteração

Contribuições financeiras de 
não-membros

Suprimido

Em caso de extensão, nos termos do 
artigo 110.º, de regras de uma 
organização de produtores reconhecida, 
uma associação de organizações de 
produtores reconhecida ou uma 
organização interprofissional 
reconhecida, e se as atividades abrangidas 
por essas regras apresentarem interesse 
económico geral para as pessoas cujas 
atividades estejam relacionadas com os 
produtos em causa, o Estado-Membro que 
concedeu o reconhecimento pode decidir 
que os operadores individuais ou os 
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agrupamentos que, não sendo membros 
da organização, beneficiam das referidas 
atividades paguem à organização a 
totalidade ou parte das contribuições 
financeiras pagas pelos membros desta 
última, na medida em que essas 
contribuições se destinem a cobrir 
despesas diretamente resultantes das 
atividades em questão.

Or. en

Justificação

O presente artigo tornaria possível obrigar os não-membros de organizações de produtores 
ou organizações interprofissionais a fazer contribuições financeiras para as organizações de 
produtores às quais não pertencem.

Alteração 1825
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Artigo 111

Texto da Comissão Alteração

Contribuições financeiras de 
não-membros

Suprimido

Em caso de extensão, nos termos do 
artigo 110.º, de regras de uma 
organização de produtores reconhecida, 
uma associação de organizações de 
produtores reconhecida ou uma 
organização interprofissional 
reconhecida, e se as atividades abrangidas 
por essas regras apresentarem interesse 
económico geral para as pessoas cujas 
atividades estejam relacionadas com os 
produtos em causa, o Estado-Membro que 
concedeu o reconhecimento pode decidir 
que os operadores individuais ou os 
agrupamentos que, não sendo membros 
da organização, beneficiam das referidas 
atividades paguem à organização a 
totalidade ou parte das contribuições 
financeiras pagas pelos membros desta 
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última, na medida em que essas 
contribuições se destinem a cobrir 
despesas diretamente resultantes das 
atividades em questão.

Or. en

Justificação

No mesmo sentido, não deve haver uma contribuição financeira por parte dos não-membros 
para organizações de produtores, associações de organizações de produtores ou 
organizações interprofissionais.

Alteração 1826
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 111

Texto da Comissão Alteração

Em caso de extensão, nos termos do artigo 
110.º, de regras de uma organização de 
produtores reconhecida, uma associação de 
organizações de produtores reconhecida ou 
uma organização interprofissional 
reconhecida, e se as atividades abrangidas 
por essas regras apresentarem interesse 
económico geral para as pessoas cujas 
atividades estejam relacionadas com os 
produtos em causa, o Estado-Membro que 
concedeu o reconhecimento pode decidir 
que os operadores individuais ou os 
agrupamentos que, não sendo membros da 
organização, beneficiam das referidas 
atividades paguem à organização a 
totalidade ou parte das contribuições 
financeiras pagas pelos membros desta 
última, na medida em que essas 
contribuições se destinem a cobrir despesas 
diretamente resultantes das atividades em 
questão.

Em caso de extensão, nos termos do artigo 
110.º, de regras de uma organização de 
produtores reconhecida, uma associação de 
organizações de produtores reconhecida ou 
uma organização interprofissional 
reconhecida, e se as atividades abrangidas 
por essas regras apresentarem interesse 
económico geral para os agentes 
económicos cujas atividades estejam 
relacionadas com os produtos em causa, o 
Estado-Membro que concedeu o 
reconhecimento pode decidir que os 
agentes económicos individuais ou os 
agrupamentos que, não sendo membros da 
organização, beneficiam das referidas 
atividades paguem à organização a 
totalidade ou parte das contribuições 
financeiras pagas pelos membros desta 
última, na medida em que essas 
contribuições se destinem a cobrir despesas 
diretamente resultantes das atividades em 
questão.

Or. es
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Alteração 1827
Peter Jahr, Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 111

Texto da Comissão Alteração

Em caso de extensão, nos termos do artigo 
110.º, das regras de uma organização de 
produtores reconhecida, uma associação de 
organizações de produtores reconhecida ou 
uma organização interprofissional 
reconhecida, e se as atividades abrangidas 
por essas regras apresentarem interesse 
económico geral para as pessoas cujas 
atividades estejam relacionadas com os 
produtos em causa, o Estado-Membro que 
concedeu o reconhecimento pode decidir 
que os operadores individuais ou os 
agrupamentos que, não sendo membros da 
organização, beneficiam das referidas 
atividades paguem à organização a 
totalidade ou parte das contribuições 
financeiras pagas pelos membros desta 
última, na medida em que essas 
contribuições se destinem a cobrir despesas 
diretamente resultantes das atividades em 
questão.

Em caso de extensão, nos termos do artigo 
110.º, de regras de uma organização de 
produtores reconhecida, uma associação de 
organizações de produtores reconhecida ou 
uma organização interprofissional 
reconhecida, e se as atividades abrangidas 
por essas regras apresentarem interesse 
económico geral para as pessoas cujas 
atividades estejam relacionadas com os 
produtos em causa, o Estado-Membro que 
concedeu o reconhecimento pode decidir 
que os operadores individuais ou os 
agrupamentos que, não sendo membros da 
organização, beneficiam das referidas 
atividades paguem à organização a 
totalidade ou parte das contribuições 
financeiras pagas pelos membros desta 
última, na medida em que essas 
contribuições se destinem a cobrir despesas 
necessárias às atividades em questão.

Or. de

Alteração 1828
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 111

Texto da Comissão Alteração

Em caso de extensão, nos termos do artigo 
110.º, de regras de uma organização de 

Em caso de extensão, nos termos do artigo 
110.º, de regras de uma organização de 
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produtores reconhecida, uma associação de 
organizações de produtores reconhecida ou 
uma organização interprofissional 
reconhecida, e se as atividades abrangidas 
por essas regras apresentarem interesse 
económico geral para as pessoas cujas 
atividades estejam relacionadas com os 
produtos em causa, o Estado-Membro que 
concedeu o reconhecimento pode decidir 
que os operadores individuais ou os 
agrupamentos que, não sendo membros da 
organização, beneficiam das referidas 
atividades paguem à organização a 
totalidade ou parte das contribuições 
financeiras pagas pelos membros desta 
última, na medida em que essas 
contribuições se destinem a cobrir despesas 
diretamente resultantes das atividades em 
questão.

produtores reconhecida, uma associação de 
organizações de produtores reconhecida ou 
uma organização interprofissional 
reconhecida, e se as atividades abrangidas 
por essas regras apresentarem interesse 
económico geral para as pessoas cujas 
atividades estejam relacionadas com os 
produtos em causa, o Estado-Membro que 
concedeu o reconhecimento pode decidir 
que os operadores individuais ou os 
agrupamentos, transformadores e 
comerciantes que, não sendo membros da 
organização, beneficiam das referidas 
atividades paguem à organização a 
totalidade ou parte das contribuições 
financeiras pagas pelos membros desta 
última, na medida em que essas 
contribuições se destinem a cobrir despesas 
diretamente resultantes das atividades em 
questão.

Or. it

Alteração 1829
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 111 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Além disso, quando uma ou várias das 
atividades, referidas no segundo 
parágrafo do presente número, realizadas 
por uma organização interprofissional 
reconhecida no setor do tabaco sejam de 
interesse económico geral para os agentes 
económicos cujas atividades estejam 
relacionadas com um ou vários dos 
produtos em questão, o Estado-Membro 
que concedeu o reconhecimento ou a 
Comissão, se a organização tiver sido
reconhecida por esta, pode decidir que os 
agentes económicos individuais ou os 
grupos que não pertençam à organização, 
mas que beneficiem dessas atividades, 
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sejam obrigados a pagar à organização a 
totalidade ou uma parte das contribuições 
financeiras destinadas aos membros, na 
medida em que essas contribuições 
financeiras sejam utilizadas para 
financiar as despesas resultantes 
diretamente da execução das atividades 
em questão.
As ações referidas no anterior parágrafo 
devem dizer respeito, pelo menos, a um 
dos seguintes objetivos:
a) investigação para valorizar os 
produtos, nomeadamente através de novas 
utilizações sem riscos para a saúde 
pública;
b) estudos de melhoramento da qualidade 
do tabaco em folha ou embalado;
c) investigação de métodos de cultivo que 
permitam limitar a utilização de produtos 
fitossanitários e garantam a preservação 
dos solos e do ambiente.

Or. es

Alteração 1830
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 111 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Além disso, quando uma ou várias das 
atividades, referidas no segundo 
parágrafo do presente número, realizadas 
por uma organização interprofissional 
reconhecida no setor do tabaco sejam de 
interesse económico geral para os agentes 
económicos cujas atividades estejam 
relacionadas com um ou vários dos 
produtos em questão, o Estado-Membro 
que concedeu o reconhecimento ou a 
Comissão, se a organização tiver sido
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reconhecida por esta, pode decidir que os 
agentes económicos individuais ou os 
grupos que não pertençam à organização, 
mas que beneficiem dessas atividades, 
sejam obrigados a pagar à organização a 
totalidade ou uma parte das contribuições 
financeiras destinadas aos membros, na 
medida em que essas contribuições 
financeiras sejam utilizadas para 
financiar as despesas resultantes 
diretamente da execução das atividades 
em questão.
As ações referidas no anterior parágrafo 
devem dizer respeito, pelo menos, a um 
dos seguintes objetivos:
a) investigação para valorizar os 
produtos, nomeadamente através de novas 
utilizações sem riscos para a saúde 
pública;
b) estudos de melhoramento da qualidade 
do tabaco em folha ou embalado;
c) investigação de métodos de cultivo que 
permitam limitar a utilização de produtos 
fitossanitários e garantam a preservação 
dos solos e do ambiente.

Or. es

Justificação

Considera-se necessário acrescentar um novo número que preveja o referido no artigo 126.º 
da OCM única em vigor, n.ºs 1 e 2, relativo ao pagamento das quotas por não-membros no 
caso de organizações interprofissionais do setor do tabaco, que não corresponde a uma 
situação de alargamento das regras, mas a atividades de que beneficiem agentes económicos 
não-membros de organizações interprofissionais.

Alteração 1831
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 112
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 112.º Suprimido
Medidas para facilitar a adaptação da 

oferta às exigências do mercado
Tendo em conta a necessidade de 
incentivar as iniciativas pelas 
organizações referidas nos artigos 106.º a 
108.º que permitam facilitar a adaptação 
da oferta às exigências do mercado, com 
exclusão das relativas à retirada do 
mercado, a Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 160.º no que respeita aos 
setores das plantas vivas, da carne de 
bovino, da carne de suíno, da carne de 
ovino e de caprino, dos ovos e da carne de 
aves de capoeira em relação a medidas 
destinadas a:
a) Melhorar a qualidade;
b) Promover uma melhor organização da 
produção, transformação e 
comercialização;
c) Facilitar o registo da evolução dos 
preços no mercado;
d) Permitir o estabelecimento de previsões 
a curto e a longo prazo, com base nos 
meios de produção utilizados.

Or. en

Justificação

O presente artigo permite à Comissão adotar atos delegados em determinados setores, a fim 
de ajustar a oferta aos requisitos do mercado. Esta disposição nunca foi aplicada e é 
consistente relativamente à contínua orientação para o mercado da PAC.

Alteração 1832
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 112
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 112.º Suprimido
Medidas para facilitar a adaptação da 

oferta às exigências do mercado
Tendo em conta a necessidade de 
incentivar as iniciativas pelas 
organizações referidas nos artigos 106.º a 
108.º que permitam facilitar a adaptação 
da oferta às exigências do mercado, com 
exclusão das relativas à retirada do 
mercado, a Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 160.º no que respeita aos 
setores das plantas vivas, da carne de 
bovino, da carne de suíno, da carne de 
ovino e de caprino, dos ovos e da carne de 
aves de capoeira em relação a medidas 
destinadas a:
a) Melhorar a qualidade;
b) Promover uma melhor organização da 
produção, transformação e 
comercialização;
c) Facilitar o registo da evolução dos 
preços no mercado;
d) Permitir o estabelecimento de previsões 
a curto e a longo prazo, com base nos 
meios de produção utilizados.

Or. en

Alteração 1833
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 112

Texto da Comissão Alteração

Artigo 112.º Suprimido
Medidas para facilitar a adaptação da 

oferta às exigências do mercado
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Tendo em conta a necessidade de 
incentivar as iniciativas pelas 
organizações referidas nos artigos 106.º a 
108.º que permitam facilitar a adaptação 
da oferta às exigências do mercado, com 
exclusão das relativas à retirada do 
mercado, a Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 160.º no que respeita aos 
setores das plantas vivas, da carne de 
bovino, da carne de suíno, da carne de 
ovino e de caprino, dos ovos e da carne de 
aves de capoeira em relação a medidas 
destinadas a:
a) Melhorar a qualidade;
b) Promover uma melhor organização da 
produção, transformação e 
comercialização;
c) Facilitar o registo da evolução dos 
preços no mercado;
d) Permitir o estabelecimento de previsões 
a curto e a longo prazo, com base nos 
meios de produção utilizados.

Or. en

Justificação

Tal não é consistente com a contínua orientação para o mercado da PAC.

Alteração 1834
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 112

Texto da Comissão Alteração

Artigo 112.º Suprimido
Medidas para facilitar a adaptação da 

oferta às exigências do mercado
Tendo em conta a necessidade de 
incentivar as iniciativas pelas 
organizações referidas nos artigos 106.º a 
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108.º que permitam facilitar a adaptação 
da oferta às exigências do mercado, com 
exclusão das relativas à retirada do 
mercado, a Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 160.º no que respeita aos 
setores das plantas vivas, da carne de 
bovino, da carne de suíno, da carne de 
ovino e de caprino, dos ovos e da carne de 
aves de capoeira em relação a medidas 
destinadas a:
a) Melhorar a qualidade;
b) Promover uma melhor organização da 
produção, transformação e 
comercialização;
c) Facilitar o registo da evolução dos 
preços no mercado;
d) Permitir o estabelecimento de previsões 
a curto e a longo prazo, com base nos 
meios de produção utilizados.

Or. en

Alteração 1835
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 112 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta a necessidade de 
incentivar as iniciativas pelas organizações 
referidas nos artigos 106.º a 108.º que 
permitam facilitar a adaptação da oferta às 
exigências do mercado, com exclusão das 
relativas à retirada do mercado, a Comissão 
fica habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º no que 
respeita aos setores das plantas vivas, da 
carne de bovino, da carne de suíno, da 
carne de ovino e de caprino, dos ovos e da 
carne de aves de capoeira em relação a 
medidas destinadas a:

Tendo em conta a necessidade de 
incentivar as iniciativas pelas organizações 
referidas nos artigos 106.º a 108.º que 
permitam facilitar a adaptação da oferta às 
exigências do mercado, com exclusão das 
relativas à retirada do mercado, a Comissão 
fica habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º no que 
respeita aos setores que não disponham de 
regimes específicos de limitação da 
produção em relação a medidas destinadas 
a:
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Or. es

Justificação

Alarga-se a todos os setores as medidas deste artigo, exceto aos que já dispõem de regimes 
de contenção da produção.

Alteração 1836
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 112 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta a necessidade de 
incentivar as iniciativas pelas organizações 
referidas nos artigos 106.º a 108.º que 
permitam facilitar a adaptação da oferta às 
exigências do mercado, com exclusão das 
relativas à retirada do mercado, a Comissão 
fica habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º no que 
respeita aos setores das plantas vivas, da 
carne de bovino, da carne de suíno, da 
carne de ovino e de caprino, dos ovos e da 
carne de aves de capoeira em relação a 
medidas destinadas a:

Tendo em conta a necessidade de 
incentivar as iniciativas pelas organizações 
referidas nos artigos 106.º a 108.º que 
permitam facilitar a adaptação da oferta às 
exigências do mercado, com exclusão das 
relativas à retirada do mercado, a Comissão 
fica habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º no que 
respeita a todos os setores enunciados no
artigo 1.º, parágrafo 2, em relação a 
medidas destinadas a:

Or. es

Justificação

Os atuais mecanismos de intervenção e gestão de mercados devem ser melhorados, 
complementando-os com instrumentos contra as perturbações do mercado e instrumentos 
específicos de gestão da oferta que, em conjunto, devem constituir uma rede de segurança 
que proteja os agricultores contra a instabilidade excessiva dos preços e permita atingir o 
principal objetivo estratégico da PAC: a segurança dos alimentos e o rendimento dos 
agricultores.

Alteração 1837
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta de regulamento
Artigo 112 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta a necessidade de 
incentivar as iniciativas pelas organizações 
referidas nos artigos 106.º a 108.º que 
permitam facilitar a adaptação da oferta às 
exigências do mercado, com exclusão das 
relativas à retirada do mercado, a Comissão 
fica habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º no que 
respeita aos setores das plantas vivas, da 
carne de bovino, da carne de suíno, da 
carne de ovino e de caprino, dos ovos e da 
carne de aves de capoeira em relação a 
medidas destinadas a:

Tendo em conta a necessidade de 
incentivar as iniciativas pelas organizações 
referidas nos artigos 106.º a 108.º que 
permitam facilitar a adaptação da oferta às 
exigências do mercado, com exclusão das 
relativas à retirada do mercado, a Comissão 
fica habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º no que 
respeita a todos os setores enunciados no 
artigo 1.º, parágrafo 2, em relação a 
medidas destinadas a:

Or. es

Justificação

Alargar a todos os setores a possibilidade de acolher estas medidas, já que os problemas que 
enfrentam afetam todos os setores.

Alteração 1838
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 112 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta a necessidade de 
incentivar as iniciativas pelas organizações 
referidas nos artigos 106.º a 108.º que 
permitam facilitar a adaptação da oferta às 
exigências do mercado, com exclusão das 
relativas à retirada do mercado, a Comissão 
fica habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º no que 
respeita aos setores das plantas vivas, da 
carne de bovino, da carne de suíno, da 
carne de ovino e de caprino, dos ovos e da 
carne de aves de capoeira em relação a 

Tendo em conta a necessidade de 
incentivar as iniciativas pelas organizações 
referidas nos artigos 106.º a 108.º que 
permitam facilitar a adaptação da oferta às 
exigências do mercado, com exclusão das 
relativas à retirada do mercado, a Comissão 
fica habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º:
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medidas destinadas a:

Or. en

Alteração 1839
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 112 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta a necessidade de 
incentivar as iniciativas pelas organizações 
referidas nos artigos 106.º a 108.º que 
permitam facilitar a adaptação da oferta às 
exigências do mercado, com exclusão das 
relativas à retirada do mercado, a Comissão 
fica habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º no que 
respeita aos setores das plantas vivas, da 
carne de bovino, da carne de suíno, da 
carne de ovino e de caprino, dos ovos e da 
carne de aves de capoeira em relação a 
medidas destinadas a:

Tendo em conta a necessidade de 
incentivar as iniciativas pelas organizações 
referidas nos artigos 106.º a 108.º que 
permitam facilitar a adaptação da oferta às 
exigências do mercado, com exclusão das 
relativas à retirada do mercado, a Comissão 
fica habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º em 
relação a medidas destinadas a:

Or. pt

Alteração 1840
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 112 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A fim de facilitar a adaptação da oferta 
agrícola às necessidades do mercado, os 
Estados-Membros podem instituir ações 
de emparcelamento, através da facilitação 
da aquisição de novas explorações 
agrícolas, apenas para jovens 
empresários.
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Or. it

Alteração 1841
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 112 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A ausência de atos delegados adotados
pela Comissão não impede que as 
organizações previstas nos artigos 106.º a 
108.º adotem as medidas abrangidas por 
esses domínios de intervenção.

Or. fr

Alteração 1842
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 113

Texto da Comissão Alteração

Artigo 113.º Suprimido
Regras de comercialização para melhorar 
e estabilizar o funcionamento do mercado 

comum vitivinícola
A fim de melhorar e estabilizar o 
funcionamento do mercado comum 
vitivinícola, incluindo as uvas, mostos e 
vinhos de que derivam os vinhos, os 
Estados-Membros produtores podem 
estabelecer regras de comercialização 
para regularizar a oferta, nomeadamente 
mediante decisões adotadas pelas 
organizações interprofissionais 
reconhecidas nos termos do artigo 108.º.
Tais regras devem ser proporcionadas ao 
objetivo prosseguido e não devem:



PE494.588v01-00 176/181 AM\910137PT.doc

PT

a) Incidir em transações após a primeira 
comercialização do produto em causa;
b) Permitir a fixação de preços, mesmo 
que seja a título indicativo ou de 
recomendação;
c) Bloquear uma percentagem excessiva 
da colheita anual normalmente 
disponível;
d) Favorecer a recusa de emitir os 
certificados nacionais e da União exigidos 
para a circulação e a comercialização dos 
vinhos, sempre que esta última respeite 
essas mesmas regras.

Or. en

Justificação

O presente artigo permite aos Estados-Membros fixar regras de comercialização para 
regular a oferta no mercado vitivinícola. Tal não é consistente com a contínua orientação 
para o mercado da PAC.

Alteração 1843
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 113

Texto da Comissão Alteração

Artigo 113.º Suprimido
Regras de comercialização para melhorar 
e estabilizar o funcionamento do mercado 

comum vitivinícola
A fim de melhorar e estabilizar o 
funcionamento do mercado comum 
vitivinícola, incluindo as uvas, mostos e 
vinhos de que derivam os vinhos, os 
Estados-Membros produtores podem 
estabelecer regras de comercialização 
para regularizar a oferta, nomeadamente 
mediante decisões adotadas pelas 
organizações interprofissionais 
reconhecidas nos termos do artigo 108.º.
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Tais regras devem ser proporcionadas ao 
objetivo prosseguido e não devem:
a) Incidir em transações após a primeira 
comercialização do produto em causa;
b) Permitir a fixação de preços, mesmo 
que seja a título indicativo ou de 
recomendação;
c) Bloquear uma percentagem excessiva 
da colheita anual normalmente 
disponível;
d) Favorecer a recusa de emitir os 
certificados nacionais e da União exigidos 
para a circulação e a comercialização dos 
vinhos, sempre que esta última respeite 
essas mesmas regras.

Or. en

Justificação

Somos contra o tratamento especial para determinados setores do Regulamento «OCM 
única».

Alteração 1844
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 113

Texto da Comissão Alteração

Artigo 113.º Suprimido
Regras de comercialização para melhorar 
e estabilizar o funcionamento do mercado 

comum vitivinícola
A fim de melhorar e estabilizar o 
funcionamento do mercado comum 
vitivinícola, incluindo as uvas, mostos e 
vinhos de que derivam os vinhos, os 
Estados-Membros produtores podem 
estabelecer regras de comercialização 
para regularizar a oferta, nomeadamente 
mediante decisões adotadas pelas 
organizações interprofissionais 
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reconhecidas nos termos do artigo 108.º.
Tais regras devem ser proporcionadas ao 
objetivo prosseguido e não devem:
a) Incidir em transações após a primeira 
comercialização do produto em causa;
b) Permitir a fixação de preços, mesmo 
que seja a título indicativo ou de 
recomendação;
c) Bloquear uma percentagem excessiva 
da colheita anual normalmente 
disponível;
d) Favorecer a recusa de emitir os 
certificados nacionais e da União exigidos 
para a circulação e a comercialização dos 
vinhos, sempre que esta última respeite 
essas mesmas regras.

Or. en

Alteração 1845
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 113

Texto da Comissão Alteração

Artigo 113.º Suprimido
Regras de comercialização para melhorar 
e estabilizar o funcionamento do mercado 

comum vitivinícola
A fim de melhorar e estabilizar o 
funcionamento do mercado comum 
vitivinícola, incluindo as uvas, mostos e 
vinhos de que derivam os vinhos, os 
Estados-Membros produtores podem 
estabelecer regras de comercialização 
para regularizar a oferta, nomeadamente 
mediante decisões adotadas pelas 
organizações interprofissionais 
reconhecidas nos termos do artigo 108.º.
Tais regras devem ser proporcionadas ao 
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objetivo prosseguido e não devem:
a) Incidir em transações após a primeira 
comercialização do produto em causa;
b) Permitir a fixação de preços, mesmo 
que seja a título indicativo ou de 
recomendação;
c) Bloquear uma percentagem excessiva 
da colheita anual normalmente 
disponível;
d) Favorecer a recusa de emitir os 
certificados nacionais e da União exigidos 
para a circulação e a comercialização dos 
vinhos, sempre que esta última respeite 
essas mesmas regras.

Or. en

Alteração 1846
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 113

Texto da Comissão Alteração

Artigo 113.º Suprimido
Regras de comercialização para melhorar 
e estabilizar o funcionamento do mercado 

comum vitivinícola
A fim de melhorar e estabilizar o 
funcionamento do mercado comum 
vitivinícola, incluindo as uvas, mostos e 
vinhos de que derivam os vinhos, os 
Estados-Membros produtores podem 
estabelecer regras de comercialização 
para regularizar a oferta, nomeadamente 
mediante decisões adotadas pelas 
organizações interprofissionais 
reconhecidas nos termos do artigo 108.º.
Tais regras devem ser proporcionadas ao 
objetivo prosseguido e não devem:
a) Incidir em transações após a primeira 
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comercialização do produto em causa;
b) Permitir a fixação de preços, mesmo 
que seja a título indicativo ou de 
recomendação;
c) Bloquear uma percentagem excessiva 
da colheita anual normalmente 
disponível;
d) Favorecer a recusa de emitir os 
certificados nacionais e da União exigidos 
para a circulação e a comercialização dos 
vinhos, sempre que esta última respeite 
essas mesmas regras.

Or. en

Alteração 1847
George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 113 – título

Texto da Comissão Alteração

Regras de comercialização para melhorar e 
estabilizar o funcionamento do mercado 
comum vitivinícola

Regras para melhorar e estabilizar o 
funcionamento do mercado comum 
vitivinícola

Or. en

Alteração 1848
George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 113 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A fim de melhorar e estabilizar o 
funcionamento do mercado comum 
vitivinícola, incluindo as uvas, mostos e 
vinhos de que derivam os vinhos, os 
Estados-Membros produtores podem 
estabelecer regras de comercialização para 

A fim de melhorar e estabilizar o 
funcionamento do mercado comum 
vitivinícola, incluindo as uvas, mostos e 
vinhos de que derivam os vinhos, os 
Estados-Membros produtores podem 
estabelecer regras para regularizar a oferta, 
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regularizar a oferta, nomeadamente 
mediante decisões adotadas pelas 
organizações interprofissionais 
reconhecidas nos termos do artigo 108.º.

nomeadamente mediante decisões adotadas 
pelas organizações interprofissionais 
reconhecidas nos termos do artigo 108.º.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros produtores devem poder tomar medidas relativamente ao potencial de 
produção, a fim de terminar com os direitos de plantação, podendo estas não ser regras de 
natureza comercial.


