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Alteração 97
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui as alterações 291, 295-300, 1602, 1605,1611, 1624, 
1627, 1628

Proposta de regulamento
Artigo 106

Texto da Comissão Alteração

Artigo 106º. Artigo 106.º

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

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

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 qualquer dos setores 
enumerados no artigo 1.º, n.º 2;

b) Sejam constituídas por iniciativa dos 
produtores;

b) Sejam constituídas por iniciativa dos 
agricultores;

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

c) Prossigam um objetivo específico, que 
inclua um ou mais dos objetivos 
enumerados nas subalíneas i), ii) ou iii) e 
que pode incluir um ou mais dos seguintes 
outros objetivos:

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,

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

ii) concentrar a oferta e colocar no mercado 
a produção dos membros, especialmente 
através de vendas diretas,

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

iii) otimizar os custos de produção e 
estabilizar os preços no produtor, 
nomeadamente no que respeita à 
compensação recebida por custos de 
investimentos relativos a questões 
ambientais e de bem-estar animal, e 
contribuir para preços razoáveis para os 
consumidores,

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

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

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

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

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,
v-B) estabelecer regras de produção mais 
estritas do que as estabelecidas ao nível da 
União ou nacional,

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 

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, 

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

vii) contribuir para um uso sustentável dos 
recursos naturais e para a atenuação das 
alterações climáticas,

vii-A) desenvolver iniciativas na área da 
promoção e da comercialização,
vii-B) gerir os fundos mutualistas 
referidos no artigo 37.º do Regulamento 
(UE) n.º […] relativo ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural (FEADER),
vii-C) implementar instrumentos de 
prevenção e de gestão de crises, 
nomeadamente através de armazenagem 
privada, transformação, promoção, 
vendas promocionais e, como último 
recurso, retirada do mercado,
vii-D) prestar a necessária assistência 
técnica à utilização dos mercados de 
futuros e de regimes de seguros,
vii-E) negociar, em seu nome ou, se 



AM\921910PT.doc 5/123 PE501.994v01-00

PT

necessário, em nome dos seus membros, 
contratos de fornecimento de fatores de 
produção com operadores em setores a 
montante,
vii-F) negociar, em seu nome ou, se 
necessário, em nome dos seus membros, 
contratos de fornecimento de produtos 
agrícolas e agroalimentares com 
operadores em setores a jusante;

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-A) Comercializem produtos excluídos 
pelo código NC ex 22.08, referido no 
anexo I do Tratado, desde que a 
percentagem desses 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. en

Alteração 98
Britta Reimers, James Nicholson
Alteração de compromisso que substitui as alterações 294, 296, 297, 1592, 1600, 1602, 1605, 
1628, 1648, 1660

Proposta de regulamento
Artigo 106

Texto da Comissão Alteração

Artigo 106.º Artigo 106.º
Organizações de produtores Organizações de produtores

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 dos 
produtos hortícolas e podem reconhecer, 
mediante pedido, as organizações de 
produtores de todos os outros setores que:
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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;

b) Sejam constituídas por iniciativa dos 
produtores;

b) Sejam constituídas por iniciativa dos 
agricultores;

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

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

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,

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

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

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

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

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 sustentáveis e da 
evolução do mercado,

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

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

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,

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 

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, 

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

vii) contribuir para um uso sustentável dos 
recursos naturais,

vii-A) desenvolver iniciativas na área da 
promoção e da comercialização,
vii-B) desenvolver iniciativas a fim de 
fomentar a inovação,
vii-C) implementar instrumentos de 
prevenção e de gestão de crises, a sua 
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armazenagem privada, transformação e 
promoção, bem como através de vendas 
promocionais,
vii-D) promover a utilização dos mercados 
de futuros e de regimes de seguros por 
parte dos seus membros e prestar a 
necessária assistência técnica,

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.

d-A) Possam 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. en

Alteração 99
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui a Alteração 301

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 
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exploração, sem prejuízo de uma 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 
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) 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, 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 
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das respetivas missões.

Or. en

Alteração 100
Britta Reimers, James Nicholson
Alteração de compromisso que substitui a Alteração 301

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 
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;
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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) 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, 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.

Or. en

Alteração 101
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui a alteração 302

Proposta de regulamento
Artigo 106-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 106.º-B
Reconhecimento das organizações de 
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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:
a) Satisfaçam os requisitos previstos no 
artigo 106.º, n.º 1, alíneas b) e c);
b) Reúnam um número mínimo de 
membros e/ou representem um volume 
mínimo de produção comercializável, a 
determinar pelo Estado-Membro 
interessado, na sua zona de atividade;
c) Apresentem provas suficientes de que 
estão aptas 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 a), b) e c) do presente número.
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 106.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. Os Estados-Membros devem:
a) 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 
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comprovativos pertinentes; o pedido deve 
ser apresentado ao Estado-Membro onde 
a organização tem 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 
o presente capítulo;
c) Em caso de incumprimento ou de 
irregularidades na aplicação das medidas 
previstas no presente capítulo, impor às 
organizações e associações em causa as 
sanções aplicáveis que tenham fixado, e 
decidir, caso seja necessário, se devem 
retirar-lhes o reconhecimento;
d) Informar anualmente a Comissão, até 
31 de março, de todas as decisões de 
concessão, recusa ou retirada do 
reconhecimento tomadas no ano civil 
precedente.

Or. en

Alteração 102
Britta Reimers, James Nicholson
Alteração de compromisso que substitui a Alteração 302

Proposta de regulamento
Artigo 106-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 106.º-B
Reconhecimento das organizações de 

produtores
1. Os Estados-Membros podem 
reconhecer como organizações de 
produtores todas as pessoas coletivas ou 
partes claramente definidas de pessoas 
coletivas que o solicitem, desde que estas:
a) Satisfaçam os requisitos previstos no 
artigo 106.º, n.º 1, alíneas b) e c);
b) Reúnam um número mínimo de 
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membros e/ou representem um volume 
mínimo de produção comercializável, a 
determinar pelo Estado-Membro 
interessado, na sua zona de atividade;
c) Apresentem provas suficientes de que 
estão aptas 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 a), b) e c) do presente número.
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 106.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. Os Estados-Membros devem:
a) 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; o pedido deve 
ser apresentado ao Estado-Membro onde 
a organização tem 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 
o presente capítulo;
c) Em caso de incumprimento ou de 
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irregularidades na aplicação das medidas 
previstas no presente capítulo, impor às 
organizações e associações em causa as 
sanções aplicáveis que tenham fixado, e 
decidir, caso seja necessário, se devem 
retirar-lhes o reconhecimento;
d) Informar anualmente a Comissão, até 
31 de março, de todas as decisões de 
concessão, recusa ou retirada do 
reconhecimento tomadas no ano civil 
precedente.

Or. en

Alteração 103
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui a Alteração 303

Proposta de regulamento
Artigo 106-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 106.º-C
Externalização

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 ao 
Estado-Membro em causa 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 organização ou 
associação deve manter a competência 
para emitir instruções vinculativas para o 
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seu agente, a respeito das atividades que 
lhe foram confiadas.

Or. en

Alteração 104
Britta Reimers, James Nicholson
Alteração de compromisso que substitui a alteração 303

Proposta de regulamento
Artigo 106-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 106.º-C
Externalização

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 ao 
Estado-Membro em causa 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 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
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Alteração 105
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui a alteração 1680

Proposta de regulamento
Artigo 107

Texto da Comissão Alteração

Artigo 107.º Artigo 107.º

Associações de organizações de 
produtores

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. 

Os Estados-Membros podem reconhecer
as associações de organizações de 
produtores de um setor específico 
enumerado 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.

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

Alteração 106
Britta Reimers, James Nicholson
Alteração de compromisso que substitui a alteração 1680

Proposta de regulamento
Artigo 107

Texto da Comissão Alteração

Artigo 107.º Artigo 107.º

Associações de organizações de 
produtores

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 

Os Estados-Membros podem reconhecer 
as associações de organizações de 
produtores de um setor específico 
enumerado no artigo 1.º, n.º 2, que sejam 
formadas por iniciativa de organizações de 
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organizações de produtores reconhecidas. 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.

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

Alteração 107
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui as alterações 304-318, 1721, 1738, 1750

Proposta de regulamento
Artigo 108

Texto da Comissão Alteração
Artigo 108.º Artigo 108.º

Organizações interprofissionais Organizações interprofissionais
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
as organizações interprofissionais de 
qualquer dos setores enumerados no 
artigo 1.º, n.º 2, que tenham formalmente 
solicitado reconhecimento e que:

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: 
transformação ou comercialização, 
incluindo a distribuição, de produtos de 
um ou mais setores;

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

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

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

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

c) Prossigam um objetivo específico, tendo 
em conta os interesses dos seus membros 
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objetivos: e dos consumidores, que pode incluir,
nomeadamente, um dos seguintes 
objetivos:

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 a custos de 
produção, preços, incluindo, se 
necessário, indicadores de 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,

i-A) promoção do conhecimento 
antecipado da potencial produção e 
registo dos preços de mercado,

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,

ii-A) exploração de potenciais mercados 
de exportação,

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

iii) sem prejuízo do disposto nos 
artigos 104.º-A e 113.º-A, elaboração de 
contratos-tipo compatíveis com as regras 
da União para a venda de produtos 
agrícolas a compradores e/ou o 
fornecimento de produtos transformados 
a distribuidores ou retalhistas, tendo em 
conta a necessidade de alcançar 
condições para uma concorrência leal e 
de evitar distorções do mercado,

iv) maior valorização do potencial dos 
produtos,

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

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 

v) informação e realização das pesquisas 
necessárias à inovação, racionalização, 
melhoramento e orientação da produção e, 
se necessário, à transformação e/ou 
comercialização, para produtos mais 
adaptados às exigências do mercado e ao 
gosto e expectativas dos consumidores, 
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especiais características dos produtos com 
denominação de origem protegida ou 
indicação geográfica protegida, e à 
proteção do ambiente,

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,

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

vi) limitação da utilização de produtos 
zoossanitários ou fitossanitários, melhor 
gestão de outros fatores de produção, 
garantia da qualidade dos produtos e da
preservação dos solos e das águas, reforço 
da segurança sanitária dos géneros 
alimentícios, em particular da sua 
rastreabilidade, e melhoria da saúde e do 
bem-estar dos animais,

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, eventualmente, da 
transformação e/ou da comercialização,

vii-A) definição de qualidades mínimas e 
de normas mínimas de embalagem e 
apresentação,

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) realização de todas as ações possíveis 
a fim de defender, proteger e promover a
agricultura biológica e as denominações de 
origem, as marcas de qualidade e as
indicações geográficas,

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 da produção integrada e 
sustentável ou de outros métodos de 
produção respeitadores do ambiente,

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

x) incentivo ao consumo moderado e 
responsável dos produtos no mercado 
interno e/ou informação sobre os danos 
associados a padrões de consumo 
perigosos, 

x-A) promoção do consumo e/ou 
fornecimento de informações relativas aos 
produtos nos mercados interno e externo,

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

xi-A) implementação de medidas coletivas 
que visem prevenir e gerir riscos para a 
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saúde, fitossanitários e ambientais, bem 
como incertezas ligadas à produção e, se 
for caso disso, à transformação e/ou 
comercialização e/ou distribuição de 
produtos agrícolas e alimentares,
xi-B) contribuição para a gestão dos 
subprodutos e para a redução e gestão dos 
resíduos.

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 e do tabaco, o 
objetivo específico referido no n.º 1, 
alínea c), pode igualmente incluir pelo 
menos um dos seguintes objetivos:

a) Concentração e coordenação da oferta e 
comercialização dos produtos dos 
membros;

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,

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.

c) Promoção da racionalização e 
melhoramento da produção e da 
transformação.

Or. en

Alteração 108
Britta Reimers, James Nicholson
Alteração de compromisso que substitui as alterações 304-318, 1697, 1706, 1738, 1750 e 
1766

Proposta de regulamento
Artigo 108

Texto da Comissão Alteração

Artigo 108.º Artigo 108.º

Organizações interprofissionais Organizações interprofissionais
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
as organizações interprofissionais de 
qualquer dos setores enumerados no 
artigo 1.º, n.º 2, que tenham formalmente 
solicitado reconhecimento e que:
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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: 
transformação ou comercialização, 
incluindo a distribuição, de produtos de 
um ou mais setores; 

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

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

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

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

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

c) Prossigam um objetivo específico, tendo 
em conta os interesses dos seus membros 
e dos consumidores, que pode incluir,
nomeadamente, um dos seguintes 
objetivos:

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 a custos de 
produção, preços, incluindo, se 
necessário, indicadores de 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,

i-A) promoção do conhecimento 
antecipado da potencial produção e 
registo dos preços de mercado,

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,

ii-A) exploração de potenciais mercados 
de exportação,

iii) elaboração de contratos-tipo iii) sem prejuízo do disposto nos 
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compatíveis com as regras da União, artigos 104.º-A e 113.º-A, elaboração de 
contratos-tipo compatíveis com as regras 
da União para a venda de produtos 
agrícolas a compradores e/ou o 
fornecimento de produtos transformados 
a distribuidores ou retalhistas, tendo em 
conta a necessidade de alcançar 
condições para uma concorrência leal e 
de evitar distorções do mercado,

iv) maior valorização do potencial dos 
produtos,

iv) maior valorização do potencial dos 
produtos, incluindo ao nível do 
escoamento, e nomeadamente o da 
química «verde»,

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 inovação, racionalização, 
melhoramento e orientação da produção e, 
se necessário, à transformação e/ou 
comercialização, 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,

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

vi) procura de métodos que permitam 
limitar a utilização de produtos 
zoossanitários ou fitossanitários, gerir 
melhor outros fatores de produção e 
garantir a qualidade dos produtos e a 
preservação dos solos e das águas, reforçar 
a segurança sanitária dos géneros 
alimentícios, em particular a 
rastreabilidade dos géneros alimentícios, e 
melhorar a saúde e o bem-estar dos 
animais,

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, eventualmente, da 
transformação e/ou da comercialização,

vii-A) definição de qualidades mínimas e 
de normas mínimas de embalagem e 
apresentação,
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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) realização de todas as ações possíveis 
a fim de defender, proteger e promover a
agricultura biológica e as denominações de 
origem, as marcas de qualidade e as
indicações geográficas,

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 da produção integrada e 
sustentável ou de outros métodos de 
produção respeitadores do ambiente,

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 moderado e responsável dos 
produtos e/ou informação sobre os danos 
associados a padrões de consumo perigosos 
e promoção do consumo e/ou 
fornecimento de informações relativas aos 
produtos nos mercados interno e externo,

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

xi-A) implementação de medidas coletivas 
que visem prevenir e gerir riscos para a 
saúde, fitossanitários e ambientais, bem 
como incertezas ligadas à produção e, se 
for caso disso, à transformação e/ou 
comercialização e/ou distribuição de 
produtos agrícolas e alimentares,
xi-B) contribuição para a gestão dos 
subprodutos e para a redução e gestão dos 
resíduos.

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:
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.
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Or. en

Alteração 109
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui a alteração 1774

Proposta de regulamento
Artigo 108-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 108.º-A
Reconhecimento das organizações 

interprofissionais
1. Os Estados-Membros podem 
reconhecer as organizações 
interprofissionais que o solicitem, desde 
que estas:
a) Satisfaçam as exigências do 
artigo 108.º;
b) Desenvolvam as suas atividades em 
uma 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 próprias atividades 
de produção, transformação e/ou 
comércio, salvo os casos previstos no 
artigo 108.º, n.º 2.
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 
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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 
comprovativos pertinentes; o pedido deve 
ser apresentado ao Estado-Membro onde 
a organização tem a sua sede;
b) Efetuam verificações, com 
periodicidade fixada por eles próprios, do 
cumprimento pelas 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 seja necessário, se devem 
retirar-lhes 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, até 
31 de março, de todas as decisões de 
concessão, recusa ou retirada do 
reconhecimento tomadas no ano civil 
precedente.

Or. en

Alteração 110
Michel Dantin
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Alteração de compromisso que substitui a alteração 1775

Proposta de regulamento
Artigo 109

Texto da Comissão Alteração

Artigo 109.º 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

Alteração 111
Britta Reimers, James Nicholson
Alteração de compromisso que substitui a alteração 1775

Proposta de regulamento
Artigo 109

Texto da Comissão Alteração

Artigo 109º. 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
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Alteração 112
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui a alteração 321

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 beneficiem de uma denominação de 
origem protegida ou de uma indicação 
geográfica protegida ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º XXXXXXX relativo 
aos regimes de qualidade dos produtos 
agrícolas, os Estados-Membros 
produtores podem estabelecer regras de 
comercialização para regular a oferta, 
nomeadamente através da aplicação das 
decisões tomadas pelos grupos referidos 
no artigo 42.º do Regulamento (CE) 
n.º XXXXXXX relativo aos regimes de 
qualidade dos produtos agrícolas.
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, 
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normalmente, estaria disponível.
f) Não devem ter por efeito impedir um 
operador de iniciar a produção do 
produto em causa.
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. en

Alteração 113
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui as alterações 322-325, 1793

Proposta de regulamento
Artigo 110

Texto da Comissão Alteração

Artigo 110.º Artigo 110.º
Extensão das regras Extensão das regras

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 

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 
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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.

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.

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.

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.

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

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

a) Abranger, em proporção do volume da 
produção, do comércio ou da 
transformação do produto ou produtos em 
causa:

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

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 

ii) nos outros casos, pelo menos dois 
terços, e 

b) Congregar, no caso das organizações de 
produtores, mais de 50 % dos produtores 
em causa.

b) Congregar, no caso das organizações de 
produtores, mais de 50 % dos produtores 
em causa; e
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.

Se o pedido de extensão das suas regras a 
outros operadores abranger várias 
circunscrições económicas, a organização 

Se o pedido de extensão das suas regras a 
outros operadores abranger várias 
circunscrições económicas, a organização 
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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.

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.

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

4. As regras cuja extensão a outros 
operadores pode ser pedida ao abrigo do 
n.º 1 devem dizer respeito a uma das 
atividades que satisfaçam os objetivos 
previstos no artigo 106.º, alínea c), ou no 
artigo 108.º, n.º 1, alínea c).

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 
zoosanitários 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.
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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.

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.

4-A. Quando exista uma organização 
interprofissional que tenha obtido 
reconhecimento por um ou mais produtos, 
os Estados-Membros não estendem as 
decisões e as práticas das organizações de 
produtores abrangidas pelo âmbito dessa
organização interprofissional.
4-B. A extensão das regras previstas no 
n.º 1 será comunicada aos operadores 
mediante divulgação na íntegra numa 
publicação oficial do Estado-Membro em 
causa.
4-C. Os Estados-Membros informam 
anualmente a Comissão, o mais tardar em 
31 de março, sobre qualquer decisão 
tomada em conformidade com o presente 
artigo.

Or. en

Alteração 114
Britta Reimers, James Nicholson
Alteração de compromisso que substitui a alteração 1783

Proposta de regulamento
Artigo 110

Texto da Comissão Alteração

Artigo 110.º Suprimido
Extensão das regras

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 
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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.
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.
3. Considera-se que uma organização ou 
associação é representativa se, na 
circunscrição ou circunscrições 
económicas em causa de um Estado-
Membro:
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.
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 
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abrangidas.
4. As regras cuja extensão a outros 
operadores pode ser pedida ao abrigo do 
n.º 1 devem ter um dos seguintes 
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 
zoosanitários 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 
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incompatíveis de qualquer outro modo 
com as regras da União e nacionais em 
vigor.

Or. en

Alteração 115
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui a alteração 1826

Proposta de regulamento
Artigo 111

Texto da Comissão Alteração

Artigo 111.º Artigo 111.º

Contribuições financeiras de 
não-membros

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.

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 operadores 
económicos cujas atividades estejam 
relacionadas com os produtos em causa, o 
Estado-Membro que concedeu o 
reconhecimento pode decidir, após 
consulta das partes interessadas 
pertinentes, que os operadores 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 das atividades em questão.

Or. en
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Alteração 116
Britta Reimers, James Nicholson
Alteração de compromisso que substitui a alteração 1819

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 117
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui a Alteração 327
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Proposta de regulamento
Artigo 112

Texto da Comissão Alteração

Artigo 112.º Artigo 112.º
Medidas para facilitar a adaptação da 

oferta às exigências do mercado
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:

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 mencionados no 
artigo 1.º, n.º 2, em relação a medidas 
destinadas a:

a) Melhorar a qualidade; a) Melhorar a qualidade;
b) Promover uma melhor organização da 
produção, transformação e 
comercialização;

b) Promover uma melhor organização da 
produção, transformação e 
comercialização;

c) Facilitar o registo da evolução dos 
preços no mercado;

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.

d) Permitir o estabelecimento de previsões 
a curto e a longo prazo, com base nos 
meios de produção utilizados.

Or. en

Alteração 118
Britta Reimers, James Nicholson
Alteração de compromisso que substitui a alteração 1832

Proposta de regulamento
Artigo 112

Texto da Comissão Alteração

Artigo 112º. Suprimido
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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 119
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui as alterações 331, 332

Proposta de regulamento
Artigo 113

Texto da Comissão Alteração

Artigo 113.º Artigo 113.º
Regras de comercialização para 

melhorar e estabilizar o funcionamento 
do mercado comum vitivinícola

Regras de comercialização para 
melhorar e estabilizar o funcionamento 

do mercado comum vitivinícola
1. A fim de melhorar e estabilizar o 
funcionamento do mercado comum 

1. A fim de melhorar e estabilizar o 
funcionamento do mercado comum 
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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.

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:

Tais regras devem ser proporcionadas ao 
objetivo prosseguido e não devem:

a) Incidir em transações após a primeira 
comercialização do produto em causa;

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;

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;

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.

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.

1-A. As regras previstas no n.º 1 devem 
ser comunicadas aos operadores mediante 
divulgação na íntegra numa publicação 
oficial do Estado-Membro em causa.
1-B. Os Estados-Membros informam 
anualmente a Comissão, o mais tardar em 
31 de março, sobre qualquer decisão 
tomada em conformidade com o presente 
artigo.

Or. en

Alteração 120
Britta Reimers, James Nicholson
Alteração de compromisso que substitui a Alteração 1843
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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 
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 121
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui a alteração 333
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Proposta de regulamento
Parte II – Título II – Capítulo III – Secção 3-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

SECÇÃO 3-A
SISTEMAS DE CONTRATUALIZAÇÃO

Artigo 113.º-A
Relações contratuais

1. Sem prejuízo dos artigos 104.º-A 
e 105.º-A relativos ao setor do leite e dos 
produtos lácteos e do artigo 101.º relativo 
ao setor do açúcar, se um Estado-Membro 
decidir que, no seu território, qualquer 
entrega de produtos agrícolas 
correspondentes a um setor que conste do 
artigo 1.º, n.º 2, do presente regulamento, 
de um produtor a um transformador ou a 
um distribuidor deve ser objeto de um 
contrato escrito entre as partes, ou decidir 
que os primeiros compradores devem 
apresentar uma proposta por escrito para 
um contrato de entrega de produtos 
agrícolas por parte dos produtores, esse 
contrato ou essa oferta deverá reunir as 
condições estabelecidas no n.º 2.
Caso o Estado-Membro decida que as 
entregas dos produtos em causa de um 
produtor para um comprador devam ser 
objeto de um contrato escrito entre as 
partes, o Estado-Membro decide 
igualmente que fases de entrega são 
abrangidas por um contrato deste tipo se a 
entrega dos produtos em causa for 
efetuada através de vários intermediários.
No caso descrito no segundo parágrafo, o 
Estado-Membro deve assegurar que os 
contratos, nos setores em causa, sejam 
cumpridos e deve estabelecer um 
mecanismo de mediação para resolver os 
casos em que não exista acordo para a 
celebração dos contratos, garantindo 
desta forma a equidade nas referidas 
relações contratuais.
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2. O contrato e/ou a proposta de contrato 
devem:
a) Ser feitos antes da entrega;
b) Ser feitos por escrito; e
c) Incluir, em particular, os seguintes 
elementos:
i) o preço a pagar pela entrega, o qual 
deve:
– ser fixo e ser indicado no contrato, e/ou

– ser calculado por via da combinação de 
vários fatores indicados no contrato, que 
devem incluir indicadores de mercado que 
reflitam as alterações das condições de 
mercado, o volume entregue e a qualidade 
ou composição dos produtos entregues,
ii) a quantidade e a qualidade dos 
produtos em causa que podem e/ou devem 
ser entregues, assim como o calendário 
dessas entregas,
iii) a duração do contrato, o qual pode ter 
quer uma duração determinada quer 
indeterminada e incluir cláusulas de 
rescisão,
iv) informações relativas aos prazos e
processos de pagamento,
v) modalidades de recolha ou de entrega 
dos produtos agrícolas, e
vi) regras aplicáveis em caso de força 
maior.
3. Sem prejuízo do n.º 1, não é exigível um 
contrato e/ou proposta de contrato, caso 
os produtos em causa sejam entregues por 
um produtor a um comprador que seja 
uma cooperativa e da qual o produtor seja 
membro, desde que os estatutos dessa 
cooperativa ou as regras e decisões 
previstas por esses estatutos ou daí 
derivadas contenham disposições que 
produzam efeitos semelhantes aos das 
disposições do n.º 2, alíneas a), b) e c).
4. Todos os elementos dos contratos de 
entrega de produtos agrícolas celebrados 
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por agricultores, recoletores, 
transformadores ou distribuidores, 
incluindo os referidos no n.º 2, alínea c), 
devem ser negociados livremente entre as 
partes.
Não obstante o primeiro parágrafo,
i) caso decida que a celebração de 
contratos escritos para a entrega de 
produtos agrícolas é obrigatória nos 
termos do n.º 1 do presente artigo, um 
Estado-Membro pode estabelecer uma 
duração mínima aplicável apenas aos 
contratos escritos entre os produtores e os 
primeiros compradores dos produtos 
agrícolas. Essa duração mínima deve ser 
pelo menos de seis meses e não pode 
prejudicar o bom funcionamento do 
mercado interno; e/ou
ii) caso decida que os primeiros 
compradores dos produtos agrícolas 
devem apresentar por escrito uma 
proposta de contrato ao produtor nos 
termos do n.º 1, um Estado-Membro pode 
prever que a proposta tenha de incluir 
uma duração mínima para o contrato nos 
termos estabelecidos pela legislação 
nacional aplicável nesta matéria. Essa 
duração mínima deve ser pelo menos de 
seis meses e não pode prejudicar o bom 
funcionamento do mercado interno.
O segundo parágrafo não prejudica o 
direito do produtor de recusar essa 
duração mínima, se o fizer por escrito. 
Neste caso, as partes são livres de 
negociar todos os elementos do contrato, 
incluindo os elementos referidos no n.º 2, 
alínea c).
5. Os Estados-Membros que fizerem uso 
das faculdades referidas no presente
artigo notificam a Comissão da forma 
como as tiverem aplicado.
6. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, adotar as medidas necessárias 
para a aplicação uniforme do n.º 2, 
alíneas a) e b), e do n.º 3 do presente 



AM\921910PT.doc 43/123 PE501.994v01-00

PT

artigo e as medidas relativas às 
notificações a serem feitas pelos 
Estados-Membros nos termos do presente 
artigo. 
Esses atos de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 162.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 122
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui a alteração 334

Proposta de regulamento
Artigo 113-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 113.º-B
Negociações contratuais

1. Uma organização de produtores 
pertencente a um dos setores 
mencionados no artigo 1.º, n.º 2, do 
presente regulamento, reconhecida ao 
abrigo do artigo 106.º, pode negociar em 
nome dos seus membros produtores, 
relativamente a uma parte ou à totalidade 
da sua produção conjunta, os contratos de 
entrega de produtos agrícolas de um 
produtor a um transformador, a um 
intermediário ou a um distribuidor. 
2. As negociações pela organização de 
produtores podem realizar-se:
a) Com ou sem transferência da 
propriedade dos produtos em causa, pelos 
produtores, para a organização de 
produtores;
b) Caso o preço negociado seja ou não o 
mesmo para a produção conjunta de 
alguns ou da totalidade dos produtores 
membros;
c) Desde que os agricultores em causa 
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não sejam membros de qualquer outra 
organização de produtores que negoceie 
igualmente tais contratos em seu nome; 
contudo, os Estados-Membros podem 
estabelecer derrogações a esta condição 
em casos devidamente justificados em que 
os produtores explorem duas unidades de 
produção distintas situadas em zonas 
geográficas diferentes;
d) Desde que os produtos em causa não 
estejam sujeitos a uma obrigação de 
entrega resultante da pertença de um 
agricultor a uma cooperativa, em 
conformidade com as condições 
estabelecidas pelos estatutos da 
cooperativa ou pelas regras e decisões 
neles previstas ou deles derivadas; e
e) Desde que a organização de produtores 
comunique às autoridades competentes do 
Estado-Membro ou dos Estados-Membros 
em que desenvolve as suas atividades o 
volume de produtos agrícolas objeto 
dessas negociações.
3. Para os efeitos do presente artigo, as 
referências às organizações de produtores 
abrangem também as associações de 
organizações de produtores.
4. No que se refere a negociações que 
envolvam mais do que um 
Estado-Membro, a decisão relativa a essas 
negociações é tomada pela Comissão 
através de um ato de execução, adotado 
sem aplicação do artigo 162.º, n.º 2 ou 3. 
Noutros casos, é tomada pela autoridade 
nacional da concorrência do 
Estado-Membro a que as negociações se 
referem. 
As decisões referidas no presente número 
não são aplicáveis antes da data da sua 
notificação às empresas em causa.

Or. en



AM\921910PT.doc 45/123 PE501.994v01-00

PT

Alteração 123
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui as alterações 335-341, 1862, 1864

Proposta de regulamento
Artigo 114

Texto da Comissão Alteração

Artigo 114.º Artigo 114.º

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

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

-a) Às regras específicas aplicáveis num 
ou mais setores mencionados no 
artigo 1.º, n.º 2, do presente regulamento;

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

a) Aos objetivos específicos que podem, 
devem ser ou não devem ser prosseguidos 
por tais organizações e associações e, se 
necessário, acrescentados aos enumerados 
nos artigos 106.º a 109.º; 

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

b) Aos estatutos, reconhecimento,
estrutura, personalidade jurídica, filiação, 
dimensão, responsabilidades e atividades 
dessas organizações e associações, à 
exigência referida no artigo 106.º, 
alínea d), relativa ao reconhecimento de 
uma organização de produtores que não 

b) Aos estatutos de organizações, exceto 
organizações de produtores, às condições 
específicas aplicáveis aos estatutos de 
organizações de produtores em 
determinados setores, à estrutura, 
personalidade jurídica, filiação, dimensão, 
responsabilidades e atividades dessas 
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detenha uma posição dominante num 
determinado mercado a não ser que seja 
necessária à realização dos objetivos 
enunciados no artigo 39.º do Tratado, aos 
efeitos do reconhecimento, à retirada do 
reconhecimento e às fusões;

organizações e associações, aos efeitos das 
fusões;

b-A) Às condições para reconhecimento, 
retirada e suspensão do reconhecimento, 
aos efeitos do reconhecimento, retirada e 
suspensão do reconhecimento, bem como 
aos requisitos para que essas 
organizações e associações tomem 
medidas de reparação no caso de não 
observância dos critérios de 
reconhecimento;

c) Às organizações e associações 
transnacionais, incluindo as regras 
referidas no presente artigo, alíneas a) e b);

c) Às organizações e associações 
transnacionais, incluindo as regras 
referidas no presente artigo, alíneas a), b) e 
b-A);
c-A) Às regras relativas ao 
estabelecimento e às condições de 
assistência administrativa a prestar pelas 
autoridades competentes no caso de 
cooperação transnacional;

d) À externalização de atividades e ao 
fornecimento de meios técnicos pelas 
organizações ou associações;

d) Às condições de externalização de 
atividades e ao fornecimento de meios 
técnicos pelas organizações ou 
associações;

e) Ao volume ou valor mínimos da 
produção comercializável das organizações 
e associações;

e) Ao volume ou valor mínimos da 
produção comercializável das organizações 
e associações;

f) À extensão de certas regras das 
organizações previstas no artigo 110.º a 
não-membros e ao pagamento obrigatório 
de quotizações por não-membros referido 
no artigo 111.º, incluindo uma lista das 
regras de produção mais estritas que 
podem ser tornadas extensivas nos termos 
do artigo 110.º, n.º 4, primeiro parágrafo,
alínea b), a exigências suplementares em 
termos de representatividade, às 
circunscrições económicas em causa, 
incluindo o exame da sua definição pela 
Comissão, aos períodos mínimos durante 
os quais as regras são aplicáveis antes da 

f) À extensão de certas regras das 
organizações previstas no artigo 110.º a 
não-membros e ao pagamento obrigatório 
de quotizações por não-membros referido 
no artigo 111.º, a exigências suplementares 
em termos de representatividade, às 
circunscrições económicas em causa, 
incluindo o exame da sua definição pela 
Comissão, aos períodos mínimos durante 
os quais as regras são aplicáveis antes da 
sua extensão, às pessoas ou organizações 
às quais as regras ou contribuições podem 
ser aplicadas e às circunstâncias em que a 
Comissão pode exigir, por um período 
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sua extensão, às pessoas ou organizações 
às quais as regras ou contribuições podem 
ser aplicadas e às circunstâncias em que a 
Comissão pode exigir que a extensão das 
regras ou contribuições obrigatórias seja 
recusada ou retirada.

específico, que a extensão das regras ou 
contribuições obrigatórias seja recusada ou 
retirada;

f-A) Às condições específicas para a 
implementação dos sistemas contratuais 
nos setores referidos no artigo 113.º-A, 
n.º 1, nomeadamente os limiares que 
definem os volumes de produção que 
possam ser objeto de negociações 
coletivas;
f-B) Às condições em que produtores 
reconhecidos podem celebrar acordos 
coletivos horizontais e verticais com 
concorrentes e parceiros da cadeia 
alimentar relativamente à inclusão dos 
custos dos investimentos em produção 
sustentável nos preços.

Or. en

Alteração 124
Britta Reimers, James Nicholson
Alteração de compromisso

Proposta de regulamento
Artigo 114

Texto da Comissão Alteração

Artigo 114.º Artigo 114.º

Poderes delegados Poderes delegados
Tendo em conta a necessidade de 
assegurar que os objetivos e 
responsabilidades das organizações de 
produtores, das organizações de 
operadores do setor do azeite e das 
azeitonas de mesa e das organizações 
interprofissionais são claramente definidos 
de modo a contribuir para a eficácia das 
ações dessas organizações, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados em 

A fim de assegurar que os objetivos e 
responsabilidades das organizações de 
produtores e das associações de
organizações de produtores são claramente 
definidos, de modo a contribuir para a 
eficácia das ações dessas organizações sem 
encargos desnecessários, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º que 
estabelece:
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conformidade com o artigo 160.º no que 
respeita às organizações de produtores, às 
associações de organizações de 
produtores, às organizações 
interprofissionais e às organizações de 
operadores, em relação:
a) Aos objetivos específicos que podem, 
devem ser ou não devem ser prosseguidos 
por tais organizações e associações, 
incluindo as derrogações dos enumerados 
nos artigos 106.º a 109.º; 

a) Às condições específicas para o 
reconhecimento de organizações de 
produtores e de associações de 
organizações de produtores que 
desenvolvam atividades em mais do que 
um Estado-Membro;

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

b) Às regras relativas ao estabelecimento 
e às condições de assistência 
administrativa a prestar pelas autoridades 
competentes no caso de organizações que 
desenvolvam atividades em mais do que 
um Estado-Membro; 

c) Às organizações e associações 
transnacionais, incluindo as regras 
referidas no presente artigo, alíneas a) e 
b);

c) No caso de organizações 
regulamentadas pelo artigo 109.º-A, 
alíneas a), a-A) e b), 

i) os objetivos específicos que podem, 
devem ser ou não devem ser prosseguidos 
por tais organizações e associações, 
ii) as regras em matéria de 
reconhecimento, estrutura, filiação, 
dimensão, responsabilidades, atividades e 
fusões dessas organizações e associações,
iii) a externalização de atividades e o 
fornecimento de meios técnicos pelas 
organizações ou associações,
iv) o volume ou valor mínimos da
produção comercializável das 
organizações e associações;

d) À externalização de atividades e ao 
fornecimento de meios técnicos pelas 

d) No caso de organizações 
regulamentadas pelo artigo 109.º-A, 
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organizações ou associações; alíneas a), e b-B), as regras em matéria de 
filiação, incluindo a obrigação de os 
membros de uma organização de 
produtores entregarem toda ou 
determinada quantidade da produção à 
organização de produtores. 

e) Ao volume ou valor mínimos da 
produção comercializável das 
organizações e associações;
f) À extensão de certas regras das 
organizações previstas no artigo 110.º a 
não-membros e ao pagamento obrigatório 
de quotizações por não-membros referido 
no artigo 111.º, incluindo uma lista das 
regras de produção mais estritas que 
podem ser tornadas extensivas nos termos 
do artigo 110.º, n.º 4, primeiro parágrafo, 
alínea b), a exigências suplementares em 
termos de representatividade, às 
circunscrições económicas em causa, 
incluindo o exame da sua definição pela 
Comissão, aos períodos mínimos durante 
os quais as regras são aplicáveis antes da 
sua extensão, às pessoas ou organizações 
às quais as regras ou contribuições podem 
ser aplicadas e às circunstâncias em que a 
Comissão pode exigir que a extensão das 
regras ou contribuições obrigatórias seja 
recusada ou retirada.

Or. en

(Point d becomes point iii of the amendment text and point e becomes point iv)

Alteração 125
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui a alteração 342

Proposta de regulamento
Artigo 115

Texto da Comissão Alteração
Artigo 115.º Artigo 115.º

Competências de execução em Competências de execução em 



PE501.994v01-00 50/123 AM\921910PT.doc

PT

conformidade com o procedimento de 
exame

conformidade com o procedimento de 
exame

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

A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, adotar as medidas necessárias 
relativas ao presente capítulo, 
nomeadamente medidas relativas:

a) À aplicação das condições de 
reconhecimento das organizações de 
produtores e das organizações 
interprofissionais previstas nos 
artigos 106.º-B e 108.º-A;
b) Às notificações a efetuar pelos 
Estados-Membros e pela Comissão em 
conformidade com os artigos 105.º-A, 
n.º 8, 105.º-B, n.º 7, 106.º-B, n.º 4, 
alínea d), e 108.º-A, n.º 4, alínea e);
c) Aos procedimentos relativos à 
assistência administrativa no caso da 
cooperação transnacional;
d) Aos procedimentos e condições técnicas 
de execução das medidas referidas nos 
artigos 110.º e 112.º, nomeadamente a 
aplicação do conceito de «circunscrição 
económica» referido no artigo 110.º, n.º 2.
Esses atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 126
Britta Reimers, James Nicholson
Alteração de compromisso
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Proposta de regulamento
Artigo 115

Texto da Comissão Alteração

Artigo 115.º Artigo 115.º
Competências de execução em 

conformidade com o procedimento de 
exame

Competências de execução em 
conformidade com o procedimento de 

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

A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, adotar em conformidade com o 
procedimento de exame referido no 
artigo 162.º, n.º 2, o seguinte:

a) A aplicação das condições de 
reconhecimento das organizações de 
produtores e das suas associações e 
organizações interprofissionais, 
nomeadamente de organizações que 
desenvolvam atividades em mais do que 
um Estado-Membro;
b) Os procedimentos relativos à 
assistência administrativa no caso de 
organizações que desenvolvam atividades 
em mais do que um Estado-Membro;
c) No caso de organizações 
regulamentadas pelo artigo 109.º-A, a 
recusa ou revogação do reconhecimento;
d) A transmissão de informação à 
Comissão relativa ao número de 
organizações e associações reconhecidas, 
incluindo a recusa ou retirada do 
reconhecimento.

Or. en
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Alteração 127
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui as alterações 343-345

Proposta de regulamento
Artigo 116

Texto da Comissão Alteração
Artigo 116.º Artigo 116.º

Outras competências de execução Outras competências de execução
A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, adotar decisões individuais 
relativas:

1. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, adotar decisões individuais 
relativas:

a) Ao reconhecimento de organizações que 
exerçam atividades em mais de um 
Estado-Membro, em conformidade com as 
regras adotadas ao abrigo do artigo 114.º, 
alínea c);

a) Ao reconhecimento, recusa ou 
revogação do reconhecimento de 
organizações que exerçam atividades em 
mais de um Estado-Membro, em 
conformidade com as regras adotadas ao 
abrigo do artigo 114.º, alínea c);

b) À recusa ou revogação do 
reconhecimento de organizações 
interprofissionais, à revogação da
extensão das regras ou contribuições 
obrigatórias, à aprovação ou a decisões de 
alteração das circunscrições económicas 
notificadas pelos Estados-Membros em 
conformidade com as regras adotadas ao 
abrigo do artigo 114.º, alínea f).

b) À extensão das regras ou contribuições 
obrigatórias das organizações referidas na 
alínea a) e respetiva revogação.

1-A. A Comissão pode, através de atos de 
execução, adotar decisões relativas à 
aprovação ou decisões de modificação das 
circunscrições económicas comunicadas 
pelos Estados-Membros em virtude da 
aplicação das regras adotadas no âmbito 
do artigo 114.º, alínea f).
Esses atos de execução são adotados sem 
recorrer ao procedimento a que se refere 
o artigo 162.º, n.º 2 ou 3.

Or. en
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Alteração 128
Britta Reimers, James Nicholson
Alteração de compromisso

Proposta de regulamento
Artigo 116

Texto da Comissão Alteração

Artigo 116.º Suprimido
Outras competências de execução

A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, adotar decisões individuais 
relativas:
a) Ao reconhecimento de organizações 
que exerçam atividades em mais de um 
Estado-Membro, em conformidade com as 
regras adotadas ao abrigo do artigo 114.º, 
alínea c);
b) À recusa ou revogação do 
reconhecimento de organizações 
interprofissionais, à revogação da 
extensão das regras ou contribuições 
obrigatórias, à aprovação ou a decisões de 
alteração das circunscrições económicas 
notificadas pelos Estados-Membros em 
conformidade com as regras adotadas ao 
abrigo do artigo 114.º, alínea f).

Or. en

Alteração 129
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui as alterações 346, 643

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

Texto da Comissão Alteração

SECÇÃO 4-A
TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÕES 

RELATIVAS AO MERCADO
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Artigo 116.º-A
Instrumento Europeu de Vigilância dos 

Preços dos Géneros Alimentícios
1. Com vista a esclarecer os operadores 
económicos e a totalidade dos poderes 
públicos sobre a formação dos preços em 
toda a cadeia de abastecimento de 
produtos alimentares e a facilitar a 
constatação e o registo da evolução do 
mercado, a Comissão reporta 
regularmente as atividades e os resultados 
dos estudos do Instrumento Europeu de 
Vigilância dos Preços dos Géneros 
Alimentícios ao Conselho e ao 
Parlamento e assegura a publicação 
desses resultados.
2. Com o objetivo de aplicar o n.º 1, e em 
ligação com as atividades dos institutos 
nacionais de estatística e dos 
observatórios nacionais de preços, o 
Instrumento recolhe, sem a criação de 
encargos adicionais para os agricultores, 
nomeadamente dados estatísticos e 
informações necessárias para a produção 
de análises e de estudos relativos:
a) À produção e ao abastecimento;
b) Aos mecanismos de formação de preços 
e, tanto quanto possível, às margens de 
lucro ao longo da cadeia de 
abastecimento alimentar da UE e dos 
Estados-Membros;
c) Às tendências de evolução dos preços e, 
tanto quanto possível, às margens de 
lucro em todos os níveis da cadeia de 
abastecimento alimentar da UE e dos 
Estados-Membros e em todos os setores 
agrícolas e agroalimentares, em 
particular os das frutas e dos produtos 
hortícolas, do leite e produtos lácteos e 
das carnes;
d) Às previsões sobre os desenvolvimentos 
do mercado, a curto e médio prazos.
Com o objetivo de aplicar o presente 
número, o Instrumento estuda em 
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particular as exportações e as 
importações, os preços à saída da 
exploração, os preços pagos pelos 
consumidores, as margens de lucro, os 
custos de produção, de transformação e 
de distribuição em todas as fases da 
cadeia de abastecimento alimentar da UE 
e dos Estados-Membros.
3. A informação tornada pública através 
das atividades do Instrumento é tratada 
confidencialmente. A Comissão garante 
que esta não permita identificar os 
diversos operadores.

Or. en

Alteração 130
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui a alteração 1917

Proposta de regulamento
Artigo 129-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 129.º-A
Importações de lúpulo

1. Os produtos do setor do lúpulo só 
podem ser importados de países terceiros 
se apresentarem características 
qualitativas pelo menos equivalentes às 
adotadas para os mesmos produtos 
colhidos na União ou elaborados a partir 
destes.
2. Os produtos são considerados como 
apresentando as características referidas 
no n.º 1 se forem acompanhados de um 
atestado emitido pelas autoridades do país 
de origem e reconhecido como 
equivalente ao certificado previsto no 
artigo 59.º-B.
No caso do lúpulo em pó, do lúpulo em pó 
rico em lupulina, do extrato de lúpulo e 
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da mistura de lúpulo, o atestado só pode 
ser reconhecido como equivalente ao 
certificado se o teor de ácido alfa dos 
produtos não for inferior ao do lúpulo a 
partir do qual foram elaborados.
3. A fim de minimizar a carga 
administrativa, a Comissão pode, por 
meio de atos delegados, adotados em 
conformidade com o artigo 160.º, fixar as 
condições em que não se aplicam as 
obrigações relacionadas com o atestado 
de equivalência e a rotulagem das 
embalagens.
4. A Comissão adota, por meio de atos de 
execução, adotados em conformidade com 
o processo de exame a que se refere o 
artigo 162.º, n.º 2, regras relacionadas 
com o presente artigo, incluindo regras 
sobre o reconhecimento dos atestados de 
equivalência e a verificação das 
importações de lúpulo.

Or. en

Alteração 131
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui a alteração 362

Proposta de regulamento
Artigo 130-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 130.º-A
Importação de açúcar em bruto para 

refinação: período exclusivo de 3 meses 
para refinarias a tempo inteiro

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

Alteração 132
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui a alteração 363

Proposta de regulamento
Artigo 130-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 130.º-B (novo)
Suspensão dos direitos de importação no 

setor do açúcar
Em conformidade com os mecanismos 
descritos no artigo 101.º-DA e até ao fim 
da campanha de comercialização 
de 2019/2020, a Comissão pode, por meio 
de atos de execução, suspender total ou 
parcialmente os direitos de importação em 
relação a determinadas quantidades dos 
seguintes produtos, com vista a garantir o 
abastecimento necessário ao mercado de 
açúcar europeu: 
a) Açúcar do código NC 1701;
b) Isoglicose dos códigos NC 1702 30 10, 
1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30.
Esses atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 133
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui as alterações 1945, 1947, 1948
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Proposta de regulamento
Artigo 133

Texto da Comissão Alteração
Artigo 133.º Artigo 133.º

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

1. Na medida do necessário para permitir a 
exportação com base nas cotações ou 
preços no mercado mundial quando as 
condições no mercado interno forem 
abrangidas pelo âmbito das descritas no 
artigo 154.º, n.º 1, e dentro dos limites 
decorrentes dos acordos celebrados nos 
termos do artigo 218.° do Tratado, e em 
conformidade com o artigo 3.º, n.º 5, do 
Tratado da União Europeia, a diferença 
entre essas cotações ou preços e os preços 
praticados na União pode ser coberta por 
restituições à exportação, no que se refere:

a) Aos produtos dos seguintes setores, a 
exportar sem transformação:

a) Aos produtos dos seguintes setores, a 
exportar sem transformação:

i) cereais, i) cereais,

ii) arroz, ii) arroz,
iii) açúcar, no que diz respeito aos produtos 
indicados no anexo I, parte III, alíneas b) a 
d) e g),

iii) açúcar, no que diz respeito aos produtos 
indicados no anexo I, parte III, alíneas b) a 
d) e g),

iv) carne de bovino, iv) carne de bovino,
v) leite e produtos lácteos, v) leite e produtos lácteos,

vi) carne de suíno, vi) carne de suíno,
vii) ovos, vii) ovos,

viii) carne de aves de capoeira; viii) carne de aves de capoeira;
b) Aos produtos indicados no presente 
número, alínea a), subalíneas i) a iii), v) e 
vii), a exportar sob a forma de mercadorias 
transformadas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 1216/2009 do 
Conselho, de 30 de novembro de 2009, que 
estabelece o regime de trocas aplicável a 
certas mercadorias resultantes da 
transformação de produtos agrícolas, e sob 
a forma dos produtos que contêm açúcar 

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

2. As restituições à exportação concedidas 
a produtos exportados sob a forma de 
mercadorias transformadas não podem ser 
superiores às aplicáveis aos mesmos 
produtos exportados sem transformação.

2. As restituições à exportação concedidas 
a produtos exportados sob a forma de 
mercadorias transformadas não podem ser 
superiores às aplicáveis aos mesmos 
produtos exportados sem transformação.

2-A. Sem prejuízo da aplicação dos 
artigos 154.º, n.º 1, e 159.º, a restituição 
disponível para os produtos referidos no 
n.º 1 é de 0 EUR.

3. A Comissão, por meio de atos de 
execução, adota as medidas necessárias 
para a aplicação do presente artigo. Esses 
atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2.

3. A Comissão, por meio de atos de 
execução, adota as medidas necessárias 
para a aplicação do presente artigo. Esses 
atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 134
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui a alteração 364

Proposta de regulamento
Artigo 135

Texto da Comissão Alteração
Artigo 135.º Artigo 135.º

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

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

2. As restituições são fixadas pela 
Comissão, durante um período limitado, 
por meio de atos de execução adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 162.º, n.º 2.
Estas podem ser fixadas, por concurso, no 
caso dos cereais, arroz, açúcar e leite e 
produtos lácteos.
2-A. As restituições para um determinado 
produto são fixadas tendo em conta um 
ou mais dos seguintes elementos:
a) Situação existente e perspetivas de 
evolução:
i) dos preços e disponibilidades do 
produto no mercado da União,
ii) dos preços desse produto no mercado 
mundial;
b) Objetivos da organização comum dos 
mercados, que consistem em assegurar 
uma situação equilibrada e um 
desenvolvimento natural dos preços e do 
comércio neste mercado;
c) Necessidade de evitar perturbações 
suscetíveis de provocar um desequilíbrio 
prolongado entre a oferta e a procura no 
mercado da União;
d) Aspetos económicos das exportações 
previstas;
e) Limites decorrentes dos acordos 
celebrados nos termos do artigo 218.º do 
Tratado;
f) Necessidade de alcançar um equilíbrio 
entre a utilização de produtos de base da 
União no fabrico de mercadorias 
transformadas exportadas para países
terceiros e a utilização de produtos de 
países terceiros admitidos em regime de 
aperfeiçoamento ativo;
g) Despesas de comercialização e de 
transporte mais favoráveis, a partir dos 
mercados da União para os portos ou 
outros locais de exportação da União,
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bem como despesas de expedição para os 
países de destino;
h) Procura no mercado da União;
i) No que respeita aos setores da carne de 
suíno, dos ovos e da carne de aves de 
capoeira, diferença entre os preços, na 
União e no mercado mundial, da 
quantidade de cereais forrageiros 
necessária para a produção, na União, 
dos produtos desses setores.

Or. en

Alteração 135
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui a alteração 367

Proposta de regulamento
Artigo 141

Texto da Comissão Alteração

Artigo 141.º Artigo 141.º

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

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

Esses atos de execução são adotados sem 
recorrer ao procedimento a que se refere 
o artigo 162.º, n.º 2 ou 3.

Or. en

Alteração 136
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui as alterações 368, 369, 2018
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Proposta de regulamento
Artigo 143

Texto da Comissão Alteração

Artigo 143.º Artigo 143.º
Aplicação dos artigos 101.º a 106.º do 

Tratado
Aplicação dos artigos 101.º a 106.º do 

Tratado
Salvo disposição em contrário do presente 
regulamento, os artigos 101.º a 106.º do 
Tratado, bem como as respetivas 
disposições de aplicação, sob reserva do 
disposto nos artigos 144.º a 145.º do 
presente regulamento, aplicam-se a todos 
os acordos, decisões e práticas a que se 
referem os artigos 101.º, n.º 1, e 102.º do 
Tratado que sejam relativos à produção ou 
ao comércio de produtos agrícolas.

Salvo disposição em contrário do presente 
regulamento, e em conformidade com o 
artigo 42.º do Tratado, os artigos 101.º 
a 106.º do Tratado, bem como as respetivas 
disposições de aplicação, sob reserva do 
disposto nos artigos 143.º-A a 145.º do 
presente regulamento, aplicam-se a todos 
os acordos, decisões e práticas a que se 
referem os artigos 101.º, n.º 1, e 102.º do 
Tratado que sejam relativos à produção ou 
ao comércio de produtos agrícolas.

A fim de melhorar o funcionamento do 
mercado interno e de assegurar a 
aplicação uniforme das regras de 
concorrência da União no setor agrícola e 
agroalimentar, a Comissão coordena a 
ação das várias autoridades nacionais de 
defesa da concorrência. Para o efeito, a 
Comissão publica, nomeadamente, 
orientações e guias de boas práticas para 
esclarecer a ação das diferentes 
autoridades nacionais da concorrência, 
bem como de empresas do setor agrícola e 
agroalimentar.

Or. en

Alteração 137
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui a alteração 370
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Proposta de regulamento
Artigo 143-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 143.º-A
Mercado relevante

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

Or. en

Alteração 138
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui a alteração 371

Proposta de regulamento
Artigo 143-B (novo)

Texto da Comissão Alteração
Artigo 143.º-B

Posição dominante
1. Para efeitos do presente capítulo, 
entende-se por «posição dominante» o 
facto de uma empresa estar numa posição 
de força económica que lhe permite 
impedir a manutenção de uma 
concorrência efetiva no mercado 
relevante ao permitir-lhe comportar-se, 
em medida considerável, de forma 
independente em relação aos seus 
concorrentes, aos seus clientes e, 
finalmente, aos consumidores.
2. Considera-se que não existe uma 
posição dominante quando as quotas de 
mercado detidas por uma empresa num 
mercado relevante, ou por várias 
empresas ligadas por um acordo 
horizontal, no setor agrícola e 
agroalimentar, forem menores do que as 
detidas pela maior empresa no mesmo 
mercado relevante na etapa seguinte da 
cadeia de abastecimento. 

Or. en

Alteração 139
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui as alterações 372-376
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Proposta de regulamento
Artigo 144

Texto da Comissão Alteração
Artigo 144.º Artigo 144.º

Exceções relativas aos objetivos da PAC 
e aos agricultores e associações de 

agricultores

Exceções relativas aos objetivos da PAC 
e aos agricultores e organizações ou

associações de organizações de 
agricultores

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

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

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

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

Considera-se que os acordos, decisões e 
práticas concertadas referidos no presente 
número cumprem as condições previstas 
no artigo 101.º, n.º 3 do Tratado.
O presente número não é aplicável se 
estiver excluída a concorrência.
1-A. Os acordos, decisões e práticas 
concertadas referidos no n.º 1 não 
implicam a obrigação de praticar um 
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preço idêntico, com exceção dos contratos 
referidos nos artigos 104.º-A, 105.º-A, 
113.º-A e 113.º-B.
1-B. Os acordos, decisões e práticas 
concertadas de agricultores, organizações 
de produtores ou associações de 
organizações de produtores referidos no 
artigo 143.º são abrangidos pelo âmbito 
de aplicação do Regulamento (CE) 
n.º 1/2003. 

2. Após ter consultado os Estados-
Membros e ouvido as empresas ou 
associações de empresas interessadas, 
bem como qualquer outra pessoa singular 
ou coletiva cuja audição considere 
adequada, a Comissão, sob reserva do 
controlo pelo Tribunal de Justiça, tem 
competência exclusiva para determinar, 
através da adoção, por meio de atos de 
execução, de uma decisão que é 
publicada, quais os acordos, decisões e 
práticas em relação aos quais se 
encontram preenchidas as condições 
previstas no n.º 1.
A Comissão procede a essa determinação, 
quer por iniciativa própria, quer a pedido 
de uma autoridade competente de um 
Estado-Membro ou de uma empresa ou 
associação de empresas interessadas.
3. A publicação da decisão referida no 
n.º 2, primeiro parágrafo, menciona as 
partes interessadas e o teor essencial da 
decisão. Tem em conta o interesse 
legítimo das empresas na proteção dos 
seus segredos profissionais.

Or. en

Alteração 140
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui as alterações 381-385, 2029
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Proposta de regulamento
Artigo 145

Texto da Comissão Alteração
Artigo 145.º Artigo 145.º

Acordos e práticas concertadas das 
organizações interprofissionais 

reconhecidas

Acordos e práticas concertadas das 
organizações interprofissionais 

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

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

2. O n.º 1 só é aplicável se: 2. O n.º 1 só é aplicável se:

a) Os acordos, decisões e práticas 
concertadas tiverem sido notificados à 
Comissão;

a) Os acordos, decisões e práticas 
concertadas tiverem sido notificados à 
Comissão;

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

b) No prazo de dois meses a contar da 
receção da notificação necessária, a 
Comissão, por meio de atos de execução 
adotados sem aplicação do artigo 162.º, 
n.º 2 ou 3, não tiver determinado que esses
acordos pertencem ao âmbito de aplicação 
do n.º 4.

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

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

3-A. Não obstante o disposto nos n.os 2 e 3 
do presente artigo, em situações de crise, 
os acordos, decisões e práticas 
concertadas referidos no n.º 1 entram em 
vigor e são notificados à Comissão logo 
que sejam adotados.
A Comissão dispõe, a contar da data da 
notificação, de um prazo de 21 dias para 
declarar, por meio de atos de execução 
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adotados sem aplicação do artigo 162.º, 
n.º 2 ou 3, que esses acordos pertencem 
eventualmente ao âmbito de aplicação do 
n.º 4.

4. São sempre declarados incompatíveis 
com as regras da União os acordos, 
decisões e práticas concertadas que:

4. São sempre declarados incompatíveis 
com as regras da União os acordos, 
decisões e práticas concertadas que:

a) Possam dar origem a qualquer forma de 
compartimentação de mercados na União;

a) Possam dar origem a qualquer forma de 
compartimentação de mercados na União;

b) Possam prejudicar o bom funcionamento 
da organização do mercado;

b) Possam prejudicar o bom funcionamento 
da organização do mercado;

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

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

d) Impliquem a fixação de preços ou de 
quotas;

d) Impliquem a fixação de preços;

e) Possam criar discriminações ou eliminar 
a concorrência relativamente a uma parte 
substancial dos produtos em causa. 

e) Possam criar discriminações ou eliminar 
a concorrência relativamente a uma parte 
substancial dos produtos em causa. 

5. Se, após o termo do prazo de dois meses 
referido no n.º 2, alínea b), a Comissão 
verificar que as condições de aplicação do 
n.º 1 não estão preenchidas, adota, por 
meio de atos de execução, uma decisão que 
determine a aplicabilidade do artigo 101.º, 
n.º 1, do Tratado ao acordo, decisão ou 
prática concertada em causa.

5. Se, após o termo do prazo de dois meses 
referido no n.º 2, alínea b), a Comissão 
verificar que as condições de aplicação do 
n.º 1 não estão preenchidas, adota, por 
meio de atos de execução, uma decisão que 
determine a aplicabilidade do artigo 101.º, 
n.º 1, do Tratado ao acordo, decisão ou 
prática concertada em causa.

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

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

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

6. No caso dos acordos plurianuais, a 
notificação referente ao primeiro ano é 
válida para os anos seguintes do acordo. 

6-A. A Comissão pode adotar atos de 
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execução que estabeleçam as medidas 
necessárias para a aplicação uniforme do 
presente artigo. Esses atos de execução 
são adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no 
artigo 162.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 141
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui as alterações 387, 2050, 2054

Proposta de regulamento
Artigo 154

Texto da Comissão Alteração

Artigo 154.º Artigo 154.º
Medidas contra as perturbações do 

mercado
Medidas contra as perturbações do 

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

1. Atendendo à necessidade de reagir 
efetiva e eficientemente contra 
perturbações do mercado causadas por 
subidas ou descidas significativas dos 
preços nos mercados interno ou externo, 
por um aumento substancial dos custos de 
produção conforme previsto no artigo 7.º, 
n.º 2, ou por quaisquer outros fatores que 
afetem o mercado, e se essa situação for 
suscetível de perdurar ou de se agravar, a 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 160.º a fim de tomar as medidas 
necessárias para o setor em causa, no 
respeito de quaisquer obrigações 
decorrentes dos acordos celebrados nos 
termos do artigo 218.º do Tratado e desde 
que quaisquer outras medidas ao abrigo 
do presente regulamento se afigurem 
insuficientes.

Sempre que, nos casos de ameaças de 
perturbação do mercado referidas no 
primeiro parágrafo, motivos imperativos de 

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

o procedimento previsto no artigo 161.º do 
presente regulamento é aplicável aos atos 
delegados adotados em conformidade com 
o presente número.

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

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

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

2. Sem prejuízo do disposto no 
artigo 133.º, n.º 1, as medidas referidas no 
n.º 1 são aplicáveis à totalidade dos
produtos enumerados no anexo I.

3. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, adotar as regras necessárias para 
a aplicação do n.º 1 do presente artigo. 
Essas regras podem, em especial, dizer 
respeito a procedimentos e a critérios 
técnicos. Esses atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no 
artigo 162.º, n.º 2.

3. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, adotar as regras necessárias para 
a aplicação do n.º 1 do presente artigo. 
Essas regras podem, em especial, dizer 
respeito a procedimentos e a critérios 
técnicos. Esses atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no 
artigo 162.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 142
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui as alterações 389, 2069, 2074, 2086, 2088, 2092

Proposta de regulamento
Artigo 155

Texto da Comissão Alteração

Artigo 155.º Artigo 155.º
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Medidas relativas às doenças dos 
animais e à perda de confiança dos 

consumidores devido a riscos para a 
saúde pública, a sanidade animal ou a 

fitossanidade

Medidas relativas às pragas, doenças dos 
animais e das plantas e à perda de 

confiança dos consumidores devido a 
riscos para a saúde pública, a sanidade 

animal ou a fitossanidade
1. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, adotar medidas excecionais de 
apoio:

1. A Comissão pode, por meio de atos 
delegados adotados em conformidade com 
o procedimento de urgência previsto no 
artigo 161.º, aprovar medidas excecionais 
de apoio ao mercado afetado:

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

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

b) A fim de ter em conta graves 
perturbações do mercado diretamente 
relacionadas com uma perda de confiança 
dos consumidores devida a riscos para a 
saúde pública, a sanidade animal ou a 
fitossanidade.

b) A fim de ter em conta graves 
perturbações do mercado diretamente 
relacionadas com uma perda de confiança 
dos consumidores devida a riscos para a 
saúde pública, a sanidade animal ou a 
fitossanidade.

Esses atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2.
2. As medidas previstas no n.º 1 aplicam-se 
aos seguintes setores:

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

a) Carne de bovino; a) Carne de bovino;

b) Leite e produtos lácteos; b) Leite e produtos lácteos;
c) Carne de suíno; c) Carne de suíno;

d) Carne de ovino e de caprino; d) Carne de ovino e de caprino;
e) Ovos; e) Ovos;

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

As medidas previstas no n.º 1, alínea b), 
relativas à perda de confiança dos 
consumidores devida a riscos para a saúde 
pública ou a fitossanidade são igualmente 
aplicáveis a todos os outros produtos 
agrícolas.

2-A. A Comissão pode, por meio de atos 
delegados adotados em conformidade com 
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o procedimento de urgência previsto no 
artigo 161.º, ampliar a lista de produtos 
referida no n.º 2.

3. As medidas previstas no n.º 1 são 
tomadas a pedido do Estado-Membro em 
causa.

3. As medidas previstas no n.º 1 são 
tomadas a pedido do Estado-Membro em 
causa.

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

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

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

5. A União presta um cofinanciamento 
equivalente a 50 % e a 75 % das despesas 
suportadas pelos Estados-Membros para as 
medidas previstas no n.º 1, alíneas a) e b), 
respetivamente. Estas medidas podem 
incluir benefícios fiscais ou empréstimos 
preferenciais concedidos a agricultores a 
financiar ao abrigo do Regulamento 
[sobre o Desenvolvimento Rural].

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

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

6. Os Estados-Membros asseguram que, 
caso os produtores contribuam para as 
despesas suportadas pelos Estados-
Membros, tal facto não provoque 
distorções de concorrência entre produtores 
de diferentes Estados-Membros.

6. Os Estados-Membros asseguram que, 
caso os produtores contribuam para as 
despesas suportadas pelos Estados-
Membros, tal facto não provoque 
distorções de concorrência entre produtores 
de diferentes Estados-Membros.

Or. en

Alteração 143
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui a alteração 390
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Proposta de regulamento
Artigo 156

Texto da Comissão Alteração

Artigo 156.º Artigo 156.º
Medidas para resolver problemas 

específicos
Medidas para resolver problemas 

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

1. A Comissão, por meio de atos delegados 
adotados em conformidade com o 
procedimento de urgência previsto no 
artigo 161.º, aprova as medidas de 
emergência necessárias e justificáveis para 
resolver problemas específicos. Essas 
medidas podem derrogar as disposições do 
presente regulamento apenas na medida e 
durante o período estritamente necessários.

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

2. Para resolver problemas específicos, em 
casos de urgência imperiosa devidamente 
justificados, a Comissão adota atos 
delegados adotados em conformidade com 
o procedimento referido no artigo 161.º.

Or. en

Alteração 144
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui as alterações 391, 2104

Proposta de regulamento
Artigo 156-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 156.º-A
Medidas destinadas a resolver os 
desequilíbrios graves do mercado do leite 
e dos produtos lácteos
1. A partir de 1 de abril de 2015, em caso 
de desequilíbrio grave no mercado do leite 
e dos produtos lácteos, a Comissão pode 
decidir, através de atos de execução, 
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adotados  em conformidade com o 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 162.º, n.º 2, conceder, durante um 
período mínimo de três meses, que pode 
ser prolongado, ajuda aos produtores de 
leite que reduzam voluntariamente a 
produção em, pelo menos, 5 % face ao 
mesmo período do ano anterior.
Ao conceder essa ajuda, a Comissão 
decide igualmente, através de atos de 
execução, adotados em conformidade com 
o procedimento de exame referido no 
artigo 162.º, n.º 2, impor durante um 
período mínimo de 3 meses, que pode ser 
prolongado, uma imposição aos 
produtores de leite que aumentem a sua 
produção em, pelo menos, 5 % face ao 
mesmo período do ano anterior.
2. Ao desencadear a medida referida no 
n.º 1, a Comissão tem em conta os 
desenvolvimentos ocorridos em termos de 
custos de produção, nomeadamente os 
custos dos fatores de produção.
3. As quantidades de leite fornecidas a 
título gratuito a organismos caritativos, 
conforme definidas no artigo 29.º, n.º 3, 
alínea b), do COM (2012) 617 com a 
designação «organizações parceiras», 
podem ser consideradas uma redução da 
produção, de acordo com as condições 
previstas pela Comissão na aplicação do 
n.º 4.
4. Será atribuída prioridade aos produtos 
de empresas que tenham implementado o 
sistema a que se refere o n.º 1, primeiro 
parágrafo, quando, conforme referido no 
título I da parte II, forem tomadas 
medidas de intervenção no mercado do 
leite e produtos lácteos.
5. Tendo em conta a necessidade de 
garantir um funcionamento eficaz e 
adequado do presente mecanismo, a 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 160.º a fim de estabelecer:
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a) Os critérios de elegibilidade a respeitar 
para beneficiar da ajuda;
b) As condições específicas de ativação do 
presente mecanismo;
c) As condições em que as distribuições 
gratuitas de leite às organizações de 
beneficência referidas no n.º 2 podem ser 
consideradas uma redução da produção;
d) As condições de devolução da ajuda, 
em caso de incumprimento dos 
compromissos relativos à redução da 
produção, assim como os juros 
decorrentes da legislação de aplicação.
6. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, adotar as medidas necessárias 
no que se refere ao montante da ajuda e 
da imposição referidas no n.º 1.
Esses atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 145
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui a alteração 2067

Proposta de regulamento
Artigo 156-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 156.º-B
Medidas para evitar perturbações do 

mercado no setor das frutas e dos 
produtos hortícolas

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

Or. en

Alteração 146
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui a alteração 392

Proposta de regulamento
Parte V – Capítulo I – Secção 3-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

SECÇÃO 3-A
ACORDOS, DECISÕES E PRÁTICAS 

CONCERTADAS DURANTE 
PERÍODOS DE DESEQUILÍBRIOS 

GRAVES NOS MERCADOS

Or. en

Alteração 147
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui a alteração 392

Proposta de regulamento
Artigo 156-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 156.º-C
Aplicabilidade do artigo 101.º, n.º 1, do 

Tratado
1. Durante períodos de desequilíbrio 
grave dos mercados, a Comissão pode 
decidir, através de atos de execução 



AM\921910PT.doc 79/123 PE501.994v01-00

PT

adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no 
artigo 162.º, n.º 2, que o artigo 101.º, n.º 1, 
do Tratado não é aplicável em caso algum 
aos acordos, decisões e práticas 
concertadas das organizações de 
produtores reconhecidas, das suas 
associações e organizações 
interprofissionais reconhecidas oriundas 
de qualquer um dos setores referidos no 
artigo 1.º, n.º 2, do presente regulamento, 
na medida em que esses acordos, decisões 
ou práticas concertadas pretendam 
estabilizar o setor em causa por meio de 
medidas visando a fixação dos preços e o 
controlo da oferta.
O presente número é igualmente aplicável 
aos acordos, decisões e práticas 
concertadas entre organizações.
2. O n.º 1 só é aplicável caso a Comissão 
já tenha adotado uma das medidas 
referidas no presente capítulo, ou caso 
tenha autorizado a ativação da 
intervenção pública ou da ajuda à 
armazenagem privada que consta da 
parte II, título I, capítulo I, e se os 
acordos, decisões e práticas concertadas 
referidas no n.º 1 forem consideradas 
justificadas pelo(s) Estado(s)-Membro(s) 
em causa no que toca ao desequilíbrio do 
mercado.
3. Os acordos, decisões e práticas 
concertadas referidos no n.º 1 não podem 
ser válidos por um prazo superior a 
6 meses, salvo se a Comissão tiver 
autorizado, por meio de uma decisão de 
execução, um período adicional de 
6 meses.

Or. en

Alteração 148
Michel Dantin
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Alteração de compromisso que substitui a alteração 396

Proposta de regulamento
Artigo 157-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 157.º-A
Declarações obrigatórias no setor do leite 

e dos produtos lácteos
A partir de 1 de abril de 2015, os 
primeiros compradores de leite cru devem 
declarar à autoridade nacional 
competente a quantidade de leite cru que 
lhes foi entregue em cada mês.
Para efeitos do presente artigo e do 
artigo 104.º-A, entende-se por «primeiro 
comprador» uma empresa ou um 
agrupamento que compre leite aos 
produtores para:
a) Proceder à recolha, embalagem, 
armazenamento, refrigeração ou 
transformação desse leite, nomeadamente 
no âmbito de um contrato;
b) Vender esse leite a uma ou mais 
empresas que tratem ou transformem leite 
ou outros produtos lácteos.
Os Estados-Membros notificam a 
Comissão da quantidade de leite cru 
referida no primeiro parágrafo.
A Comissão pode adotar atos de execução 
que estabeleçam regras sobre o conteúdo, 
o formato e o calendário de tais 
declarações e medidas relacionadas com 
as notificações que os Estados-Membros 
devem fazer em conformidade com o 
presente artigo. Esses atos de execução 
são adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no 
artigo 162.º, n.º 2.

Or. en
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Alteração 149
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui as alterações 398-404, 2120, 2130

Proposta de regulamento
Artigo 158

Texto da Comissão Alteração

Artigo 158.º Artigo 158.º
Obrigação de apresentação de relatórios 

da Comissão
Obrigação de apresentação de relatórios 

da Comissão
A Comissão apresenta um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho:

A Comissão apresenta um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho:

a) De três em três anos, após 2013, sobre a 
aplicação das medidas relativas ao setor 
da apicultura estabelecidas nos 
artigos 52.º a 54.º;

a) De três em três anos, após a entrada em
vigor do presente regulamento:

i) sobre a aplicação das medidas relativas 
ao setor da apicultura estabelecidas nos 
artigos 52.º a 54.º,
ii) sobre a aplicação das regras de 
concorrência no setor agrícola e 
agroalimentar em todos os 
Estados-Membros, prestando especial 
atenção à aplicação das isenções referidas 
nos artigos 144.º e 145.º e a potenciais 
disparidades verificadas na interpretação 
e aplicação das regras de concorrência 
nacionais e europeias, eventualmente 
acompanhado de propostas adequadas, 
iii) sobre as medidas tomadas a fim de 
proteger denominações de origem e 
indicações geográficas da utilização 
abusiva em países terceiros;

b) Até 30 de junho de 2014, e também até 
31 de dezembro de 2018, sobre a evolução 
da situação do mercado do leite e dos 
produtos lácteos, nomeadamente no que 
concerne ao funcionamento dos 
artigos 104.º a 107.º e 145.º nesse setor, 
abrangendo em especial potenciais 
incentivos para estimular os agricultores a 

b) Até 30 de junho de 2014, e também até 
31 de dezembro de 2018, sobre a evolução 
da situação do mercado do leite e dos 
produtos lácteos, nomeadamente no que 
concerne ao funcionamento dos 
artigos 104.º-A, 105.º-A, 105.º-B e 157.º-A 
nesse setor, avaliando em especial os 
efeitos sobre os produtores e a produção 
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participar em acordos de produção 
conjunta, eventualmente acompanhado de 
propostas adequadas.

de leite em regiões desfavorecidas, 
relacionados com o objetivo geral de 
manter a produção nessas regiões, e 
abrangendo potenciais incentivos para 
estimular os agricultores a participar em 
acordos de produção conjunta, 
eventualmente acompanhado de propostas 
adequadas;

b-A) Até 31 de dezembro de 2014:
i) sobre a possibilidade de estabelecimento 
de normas comerciais específicas para a 
carne de suíno, a carne de ovino e a carne 
de caprino. Este relatório especifica as 
disposições pertinentes que a Comissão 
tenciona propor por meio de atos 
delegados,
ii) sobre a introdução de normas 
simplificadas de comercialização 
adaptadas às raças animais e variedades 
vegetais locais utilizadas e produzidas por 
pequenos produtores, eventualmente 
acompanhado de propostas adequadas 
para dar resposta às dificuldades sentidas 
por esses produtores em relação ao 
cumprimento das normas de 
comercialização da UE, 
iii) sobre a competitividade e a 
sustentabilidade do setor agrícola e 
agroalimentar, seguido por um segundo 
relatório até 31 de dezembro de 2019,
iv) sobre a evolução da situação do 
mercado e o funcionamento da cadeia de 
abastecimento no setor do açúcar, seguido 
por um segundo relatório até 1 de julho 
de 2018 sobre a evolução da situação do 
mercado no setor do açúcar, prestando 
especial atenção às medidas adequadas 
para a supressão do regime de quotas 
atual, e sobre o futuro do setor após 2020, 
prestando especial atenção à necessidade 
de assegurar um regime contratual justo e 
um sistema de declaração de preços do 
açúcar; o qual deve ser acompanhado de 
propostas adequadas, 
v) sobre um regime simplificado de 
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indicações facultativas no setor da carne 
de bovino, prestando especial atenção ao 
atual quadro da rotulagem facultativa, 
assim como às indicações adequadas 
relativamente ao sistema de criação, 
produção e alimentação, que podem gerar 
valor acrescentado no mercado da carne 
de bovino,
b-A) até quatro anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, sobre o 
funcionamento e a eficácia dos 
instrumentos de gestão dos mercados, a 
sua adequação ao objetivo no novo 
contexto internacional, prestando especial 
atenção à sua coerência com os objetivos 
estabelecidos no artigo 39.º do Tratado, 
eventualmente acompanhado de propostas 
adequadas;

Or. en

Alteração 150
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui a alteração 2146

Proposta de regulamento
Artigo 159

Texto da Comissão Alteração

Artigo 159.º Artigo 159.º

Utilização da reserva Utilização da reserva
Os fundos transferidos da reserva para 
crises no setor agrícola nas condições e 
segundo o procedimento referidos no 
ponto 14 do Acordo Interinstitucional entre 
o Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão sobre a cooperação no domínio 
orçamental e a boa gestão financeira 
devem ser disponibilizados, relativamente 
ao ano ou anos para os quais o apoio 
adicional é necessário, para as medidas a 
que o presente regulamento se aplica e que 
sejam executadas em circunstâncias que 
vão para além da evolução normal do 

Os fundos transferidos da reserva para 
crises no setor agrícola nas condições e 
segundo o procedimento referidos no 
ponto 14 do Acordo Interinstitucional entre 
o Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão sobre a cooperação no domínio 
orçamental e a boa gestão financeira 
devem ser disponibilizados, relativamente 
ao ano ou anos para os quais o apoio 
adicional é necessário, para as medidas a 
que o presente regulamento se aplica e que 
sejam executadas em circunstâncias que 
vão para além da evolução normal do 
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mercado. mercado. 
Nomeadamente, os fundos são transferidos 
para qualquer despesa ao abrigo da:

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

a) Parte II, título I, capítulo I; a) Parte II, título I, capítulo I;

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

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

Or. en

Alteração 151
Michel Dantin
Alteração de compromisso

Proposta de regulamento
Artigo 163

Texto da Comissão Alteração

Artigo 163.º Artigo 163.º
Revogações Revogações

1. O Regulamento (CE) n.º 1234/2007 é 
revogado.

1. O Regulamento (CE) n.º 1234/2007 é 
revogado.

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

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

a) No que diz respeito ao setor do açúcar, 
a parte II, título I, o artigo 142.º, o 
artigo 153.º, n.º 1, primeiro parágrafo, e 
n.os 2 e 3, o artigo 156.º, o anexo III, 
parte II, e o anexo VI [a parte II, título I, 
os artigos 248.º e 260.º a 262.º e o 
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anexo III, parte II, do Regulamento (UE) 
n.º COM(2010)799] até ao final da 
campanha de comercialização do açúcar 
de 2014/2015, em 30 de setembro de 2015;
b) As disposições relativas ao regime de 
contenção da produção de leite 
estabelecidas na parte II, título I, 
capítulo III, e nos anexos IX e X [na 
parte II, título I, capítulo III, e nos 
anexos VIII e IX do Regulamento (UE) 
n.º COM(2010)799], até 31 de março 
de 2015;

b) As disposições relativas ao regime de 
contenção da produção de leite 
estabelecidas na parte II, título I, 
capítulo III e nos anexos IX e X, até 
31 de março de 2015; 

c) No que diz respeito ao setor vitivinícola: c) No que diz respeito ao setor vitivinícola:
i) os artigos 85.º-A a 85.º-E [os artigos 82.º 
a 87.º do Regulamento (UE) 
n.º COM(2010)799], no respeitante às 
superfícies referidas no artigo 85.º-A, n.º 2 
[no artigo 82.º, n.º 2, do Regulamento 
(UE) n.º COM(2010)799], que não tenham 
sido ainda objeto de arranque e às 
superfícies referidas no artigo 85.º-B, n.º 1 
[no artigo 83.º, n.º 1, do Regulamento 
(UE) n.º COM(2010)799], que não tenham 
sido regularizadas, até que essas 
superfícies sejam objeto de arranque ou 
regularizadas,

i) os artigos 85.º-A a 85.º-E, no respeitante 
às superfícies referidas no artigo 85.º-A, 
n.º 2, que não tenham sido ainda objeto de 
arranque e às superfícies referidas no artigo 
85.º-B, n.º 1, que não tenham sido 
regularizadas, até que essas superfícies 
sejam objeto de arranque ou regularizadas,

ii) o regime transitório de direitos de 
plantação estabelecido na parte II, 
título I, capítulo III, secção IV-A, 
subsecção II, [na parte II, título I, 
capítulo III, secção V, subsecção II, do 
Regulamento (UE) n.º COM(2010)799] 
até 31 de dezembro de 2015, ou, na 
medida do necessário para aplicar 
qualquer decisão tomada pelos Estados-
Membros ao abrigo do artigo 85.º-G, n.º 5, 
[do artigo 89.º, n.º 5, do Regulamento 
(UE) n.º COM(2010)799] até 
31 de dezembro de 2018,
iii) o artigo 118.º-M, n.º 5, e o artigo 118.º-
S, n.º 5;

ii) o artigo 118.º-M, n.º 5, e o artigo 118.º-
S, n.º 5;

d) O artigo 182.º, n.º 7 [o artigo 291.º, 
n.º 2, do Regulamento 
(UE) n.º COM(2010)799], até 31 de março 
de 2014;

d) O artigo 182.º, n.º 7, até 31 de março 
de 2014;
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e) O artigo 182.º, n.º 3, primeiro e segundo 
parágrafos [o artigo 293.º do Regulamento 
(UE) n.º COM(2010)799], até ao final da 
campanha de comercialização do açúcar de 
2013/2014;

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

f) O artigo 182.º, n.º 4 [o artigo 294.º do 
Regulamento (UE) n.º COM(2010)799], 
até 31 de dezembro de 2017.[;]

f) O artigo 182.º, n.º 4, até 31 de dezembro 
de 2017.

g) O artigo 326.º do Regulamento (UE) 
n.º [COM(2010)799].
2. As referências ao Regulamento (CE) 
n.º 1234/2007 [Regulamento (UE) 
n.º COM(2010)799] devem entender-se 
como referências ao presente regulamento 
e ao Regulamento (UE) n.º […] [relativo 
ao financiamento, à gestão e à vigilância da 
política agrícola comum] e ser lidas de 
acordo com os quadros de correspondência 
constantes do anexo VIII do presente 
regulamento.

2. As referências ao Regulamento (CE) 
n.º 1234/2007 devem entender-se como 
referências ao presente regulamento e ao 
Regulamento (UE) n.º […] [relativo ao 
financiamento, à gestão e à vigilância da 
política agrícola comum] e ser lidas de 
acordo com os quadros de correspondência 
constantes do anexo VIII do presente 
regulamento.

3. Os Regulamentos (CE) n.º 234/79, (CE) 
n.º 1601/96 e (CE) n.º 1037/2001 do 
Conselho são revogados.»

3. Os Regulamentos (CEE) n.º 234/79, 
(CE) n.º 1601/96 e (CE) n.º 1037/2001 do 
Conselho são revogados.

Or. en

Alteração 152
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui a alteração 415

Proposta de regulamento
Artigo 163-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 163.º-A
Data de aplicação das regras de 

comercialização
Para garantir a segurança jurídica em 
relação à aplicação das regras de 
comercialização, a Comissão fixa, por 
meio de atos delegados adotados em 
conformidade com o artigo 160.º, a data 
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em que as seguintes disposições do 
Regulamento (CE) n.º 1234/2007 deixam 
de ser aplicáveis no setor em causa:
– Os artigos 113.º-A, 113.º-B, 114.º, 115.º, 
116.º e 117.º, n.os 1 a 4; 
– O anexo XI-A, ponto II, segundo 
parágrafo, o anexo XI-A, pontos IV a IX, 
o anexo XII, ponto IV, n.º 2, o 
anexo XIII, ponto VI, segundo parágrafo, 
o anexo XIV, parte A, o anexo XIV, 
parte B, ponto I, n.os 2 e 3, o anexo XIV, 
parte B, ponto III, o anexo XIV, parte C, e 
o anexo XV, pontos II, III, IV e VI.
Tal data corresponde à data de aplicação 
das correspondentes regras de 
comercialização a estabelecer nos termos 
dos atos delegados previstos na parte II, 
título II, capítulo I, secção I, do presente 
regulamento.

(The amendment is based on the COM document COM(2012) 535)

Or. en

Alteração 153
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui a alteração 417

Proposta de regulamento
Artigo 164

Texto da Comissão Alteração

Artigo 164.º Artigo 164.º

Regras transitórias Regras transitórias
Tendo em conta a necessidade de assegurar 
uma transição harmoniosa das disposições 
do Regulamento (UE) 
n.º [COM(2010)799] para as estabelecidas 
no presente regulamento, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 160.º no que 

Tendo em conta a necessidade de assegurar 
uma transição harmoniosa das disposições 
do Regulamento (CE) n.º 1234/2007 para 
as estabelecidas no presente regulamento, a 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 160.º no que respeita às medidas 
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respeita às medidas necessárias para 
proteger os direitos adquiridos e as 
expectativas legítimas das empresas.

necessárias para proteger os direitos 
adquiridos e as expectativas legítimas das 
empresas.

Todos os programas de ajuda plurianuais 
adotados antes de 1 de janeiro de 2014, 
com base nos artigos 103.º, 103.º-I e 105.º-
A do Regulamento (CE) n.º 1234/2007, 
continuam a ser regidos por essas 
disposições após a entrada em vigor do 
presente regulamento até à conclusão 
desses programas.

Or. en

Alteração 154
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui a alteração 418

Proposta de regulamento
Artigo 165

Texto da Comissão Alteração

Artigo 165.º Artigo 165.º
Entrada em vigor e aplicação Entrada em vigor e aplicação

1. O presente regulamento entra em vigor 
no sétimo dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia.

1. O presente regulamento entra em vigor 
no sétimo dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia.

O presente regulamento é aplicável a partir 
de 1 de janeiro de 2014.

O presente regulamento é aplicável a partir 
de 1 de janeiro de 2014.

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

Todavia, os artigos 7.º e 16.º só são 
aplicáveis após o termo da campanha de 
comercialização do açúcar de 2019/2020, 
em 1 de outubro de 2020. 

2. No que respeita ao setor do leite e dos 
produtos lácteos, os artigos 104.º e 105.º 
são aplicáveis até 30 de junho de 2020.

2. No que respeita ao setor do leite e dos 
produtos lácteos, os artigos 104.º-A, 105.º, 
105.º-B e 157.º-A são aplicáveis até 
30 de junho de 2020.

Or. en
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Alteração 155
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui as alterações 424, 2182

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

Texto da Comissão Alteração

Parte I-A: Definições relativas ao setor do 
açúcar

1. «Açúcar branco»: o açúcar não 
aromatizado, não adicionado de corante 
nem de outras substâncias, que contém, 
no estado seco, em peso determinado 
segundo o método polarimétrico, 99,5 % 
ou mais de sacarose. 
2. «Açúcar bruto»: o açúcar não 
aromatizado, não adicionado de corantes 
nem de outras substâncias, que contém, 
no estado seco, em peso determinado 
segundo o método polarimétrico, menos 
de 99,5 % de sacarose. 
3. «Isoglicose»: o produto obtido a partir 
de glicose ou dos seus polímeros, com um 
teor em peso no estado seco de pelo menos 
10 % de frutose.
4. «Xarope de inulina»: o produto obtido 
imediatamente após a hidrólise de inulina 
ou de oligofrutoses, que contém, no 
estado seco, pelo menos 10 % de frutose 
livre ou sob a forma de sacarose, expresso 
em equivalente açúcar/isoglicose. A fim 
de evitar restrições no mercado dos 
produtos com baixo poder edulcorante, 
produzidos por transformadores de fibras 
de inulina sem estarem sujeitos às quotas 
de xarope de inulina, esta definição pode 
ser alterada pela Comissão.
5. «Açúcar de quota», «isoglicose de 
quota» e «xarope de inulina de quota»: 
qualquer quantidade de açúcar, isoglicose 
ou xarope de inulina produzida por conta 
de uma campanha de comercialização 
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determinada, dentro do limite da quota da 
empresa em causa.
6. «Açúcar industrial»: qualquer 
quantidade de açúcar produzida por conta 
de uma campanha de comercialização 
determinada, acima da quantidade de 
açúcar referida no ponto 5, destinada à 
produção industrial de um dos produtos a 
que se refere o artigo 101.º-M, n.º 2. 
7. «Isoglicose industrial» e «xarope de 
inulina industrial»: qualquer quantidade 
de isoglicose ou xarope de inulina 
produzida por conta de uma campanha de 
comercialização determinada, destinada à 
produção industrial de um dos produtos a 
que se refere o artigo 101.º-M, n.º 2. 
8. «Açúcar excedentário», «isoglicose 
excedentária» e «xarope de inulina 
excedentário»: qualquer quantidade de 
açúcar, isoglicose ou xarope de inulina 
produzida por conta de uma campanha de 
comercialização determinada, acima das 
quantidades respetivas referidas nos 
pontos 5, 6 e 7.
9. «Beterraba de quota»: toda a beterraba 
açucareira transformada em açúcar de 
quota.
10. «Contrato de entrega»: um contrato 
celebrado entre um vendedor e uma 
empresa para a entrega de beterraba 
destinada ao fabrico de açúcar.
11. «Acordo interprofissional»:
a) Um acordo celebrado ao nível da União 
entre, por um lado, um agrupamento de 
organizações nacionais de empresas e, 
por outro, um agrupamento de 
organizações nacionais de vendedores, 
antes da celebração dos contratos de 
entrega;
b) Um acordo celebrado entre, por um 
lado, empresas ou uma organização de 
empresas reconhecida pelo 
Estado-Membro em causa e, por outro, 
uma associação de vendedores 



AM\921910PT.doc 91/123 PE501.994v01-00

PT

reconhecida pelo Estado-Membro em 
causa, antes da celebração dos contratos 
de entrega;
c) Na falta de um acordo do tipo referido 
nas alíneas a) ou b), disposições do direito 
das sociedades ou do direito das 
cooperativas que regulem a entrega de 
beterraba açucareira pelos acionistas ou 
sócios de uma sociedade ou cooperativa 
fabricante de açúcar;
d) Na falta de um acordo do tipo referido 
nas alíneas a) ou b), os acordos realizados 
antes da celebração dos contratos de 
entrega, desde que os vendedores que 
aceitam o acordo forneçam pelo 
menos 60 % da quantidade total de 
beterraba comprada pela empresa para o 
fabrico de açúcar numa ou mais fábricas.
12. «Refinaria a tempo inteiro»: uma 
unidade de produção: 
– cuja única atividade consiste em refinar 
açúcar bruto de cana importado, ou 
– que refinou, na campanha de 
comercialização de 2004/2005, uma 
quantidade igual ou superior 
a 15 000 toneladas de açúcar bruto de 
cana importado. Para os efeitos do 
presente travessão, no caso da Croácia a 
campanha de comercialização é a de 
2007/20008.

Or. en

Alteração 156
Michel Dantin
Alteração de compromisso 

Proposta de regulamento
Anexo III - Título

Texto da Comissão Alteração

ANEXO III ANEXO III
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QUALIDADE-TIPO DO ARROZ E DO 
AÇÚCAR A QUE SE REFERE O 
ARTIGO 7.º

QUALIDADE-TIPO DO ARROZ E DO 
AÇÚCAR A QUE SE REFERE O 
ARTIGO 7.º E O ARTIGO 101.º-G

Or. en

Alteração 157
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui as alterações 426, 2198

Proposta de regulamento
Anexo III-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO III-A

GRELHAS DA UNIÃO PARA A CLASSIFICAÇÃO DE CARCAÇAS A QUE SE 
REFERE O ARTIGO 7.º

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

I. Definições

São aplicáveis as seguintes definições:

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

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

II. Categorias

As carcaças de bovinos adultos são repartidas pelas seguintes categorias:

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

As carcaças são classificadas por avaliação sucessiva dos seguintes elementos:

1. Conformação, definida do seguinte modo:

Desenvolvimento dos perfis da carcaça, nomeadamente das suas partes essenciais (coxa, 
dorso, pá)

Classe de 
conformação

Descrição

S 
Superior

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

E 
Excelente

Todos os perfis convexos a superconvexos; desenvolvimento muscular 
excecional

U 
Muito boa

Perfis em geral convexos; muito bom desenvolvimento muscular

R 
Boa

Perfis em geral retilíneos; bom desenvolvimento muscular

O 
Razoável

Perfis retilíneos a côncavos; desenvolvimento muscular médio

P 
Medíocre

Todos os perfis côncavos a muito côncavos; reduzido desenvolvimento 
muscular

2. Estado de gordura, definido do seguinte modo:

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

Classe de estado 
de gordura

Descrição

1 
Muito fraca

Cobertura de gordura inexistente a muito fraca

2 
Fraca

Leve cobertura de gordura, com músculos quase sempre aparentes

3 
Média

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

4
Forte

Músculos cobertos de gordura, mas ainda parcialmente visíveis ao 
nível das coxas e da pá; alguns depósitos pronunciados de gordura 
na cavidade torácica

5 
Muito forte

Carcaça inteiramente coberta de gordura; depósitos substanciais de 
gordura na cavidade torácica

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

As carcaças e meias-carcaças são apresentadas:

1. Sem a cabeça e sem os pés; a cabeça é separada da carcaça ao nível da articulação 
atlóido-occipital e os pés são seccionados ao nível das articulações carpo-metacárpicas ou 
tarso-metatársicas;

2. Sem os órgãos contidos nas cavidades torácica e abdominal, com ou sem os rins, a 
gordura dos rins, bem como a gordura da bacia;

3. Sem os órgãos genitais e os músculos contíguos, sem tetas e sem a gordura mamária.

V. Classificação e identificação

Os matadouros aprovados nos termos do artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 853/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho tomam medidas para garantir que todas as carcaças e 
meias-carcaças de bovinos adultos abatidos nesses matadouros e que ostentem uma marca 
de salubridade prevista no artigo 5.º, n.º 2, em conjugação com o anexo I, secção I, 
Capítulo III, do Regulamento (CE) n.º 854/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho 
são classificadas e identificadas de acordo com a grelha da União.

Antes da aposição da marca de identificação, os Estados-Membros podem autorizar a 
remoção das gorduras de acabamento das carcaças ou meias-carcaças, se o estado da 
gordura dos animais o justificar.

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

I. Definição

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

II. Classificação

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

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

III. Apresentação

As carcaças são apresentadas sem a língua, as cerdas, as unhas, os órgãos genitais, a 
banha, os rins e o diafragma.

IV. Teor de carne magra

1. O teor de carne magra é calculado por meio de métodos de classificação autorizados 
pela Comissão. Só poderão ser autorizados métodos de cálculo estatisticamente provados, 
baseados na medição física de uma ou de várias partes anatómicas da carcaça de suíno. A 
autorização dos métodos de classificação está sujeita a uma tolerância máxima de erro 
estatístico de cálculo.

2. Todavia, o valor comercial das carcaças não é determinado unicamente pelo teor 
estimado de carne magra.

V. Identificação das carcaças

Salvo disposição em contrário da Comissão, as carcaças classificadas são identificadas 
através de uma marcação de acordo com a grelha da União.

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

I. Definição

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

II. Categorias

As carcaças dividem-se nas seguintes categorias:

A: Carcaças de ovinos com menos de 12 meses de idade;
B: Carcaças de outros ovinos.



PE501.994v01-00 96/123 AM\921910PT.doc

PT

III. Classificação

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

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

a) Peso da carcaça;
b) Cor da carne;
c) Estado de gordura. 

IV. Apresentação

As carcaças e meias-carcaças são apresentadas sem a cabeça (seccionada ao nível da 
articulação atlanto-occipital), os pés (seccionados ao nível das articulações carpo-
metacárpicas ou tarso-metatársicas), a cauda (seccionada entre a sexta e a sétima 
vértebras caudais), as tetas, os órgãos genitais, o fígado e a fressura. Os rins e respetiva 
gordura são incluídos na carcaça.

V. Identificação das carcaças

As carcaças e meias-carcaças classificadas são identificadas através de uma marcação de 
acordo com a grelha da União.

Or. en

Alteração 158
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui a alteração 427

Proposta de regulamento
Anexo III-B (novo)

Texto proposto pelo Parlamento

ANEXO III-B

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

Estados-Membros ou regiões 

(1)

Açúcar 

(2)

Isoglicose 

(3)

Xarope de 
inulina 

(4)

Bélgica 676 235,0 114 580,2 0

Bulgária 0 89 198,0

República Checa 372 459,3

Dinamarca 372 383,0

Alemanha 2 898 255,7 56 638,2

Irlanda 0

Grécia 158 702,0 0

Espanha 498 480,2 53 810,2

França (área metropolitana) 3 004 811,15 0

Departamentos ultramarinos 
franceses

432 220,05

Itália 508 379,0 32 492,5

Letónia 0

Lituânia 90 252,0

Hungria 105 420,0 250 265,8

Países Baixos 804 888,0 0 0

Áustria 351 027,4

Polónia 1 405 608,1 42 861,4

Portugal (continental) 0 12 500,0

Região Autónoma dos Açores 9 953,0

Roménia 104 688,8 0

Eslovénia 0
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Eslováquia 112 319,5 68 094,5

Finlândia 80 999,0 0

Suécia 293 186,0

Reino Unido 1 056 474,0 0

Croácia p.m. p.m. p.m.

TOTAL 13 336 741,2 720 440,8 0

Or. en

Alteração 159
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui as alterações 428, 2181

Proposta de regulamento
Anexo III-C (novo)

Texto proposto pelo Parlamento

ANEXO III-C

REGRAS PORMENORIZADAS RELATIVAS ÀS TRANSFERÊNCIAS DE QUOTAS DE 
AÇÚCAR OU ISOGLICOSE AO ABRIGO DO ARTIGO 101.º-K

I

Para efeitos do presente anexo, entende-se por:

a) «Fusão de empresas»: a reunião de duas ou mais empresas numa única empresa;

b) «Alienação de uma empresa»: a transferência ou a absorção do património de uma 
empresa titular de quotas em benefício de uma ou de várias empresas;

c) «Alienação de uma fábrica»: a transferência de propriedade de uma unidade técnica, 
incluindo toda a instalação necessária ao fabrico do produto em causa, para uma ou 
várias empresas, que implique a absorção parcial ou total da produção da empresa 
que transfere a propriedade;

d) «Locação de uma fábrica»: o contrato de locação de uma unidade técnica, incluindo 
toda a instalação necessária ao fabrico de açúcar, tendo em vista a sua exploração, 
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celebrado por um período de, pelo menos, três campanhas de comercialização 
consecutivas e a que as partes se comprometem a não pôr termo antes do final da 
terceira campanha, com uma empresa estabelecida no Estado-Membro onde está 
implantada a fábrica em causa, se, após a locação começar a produzir efeitos, a 
empresa que tomar a fábrica em locação puder ser considerada, para toda a sua 
produção, como uma única empresa açucareira.

II

1. Sem prejuízo do n.º 2, em caso de fusão ou de alienação de empresas produtoras de 
açúcar, ou de alienação de fábricas de açúcar, as quotas são ajustadas do seguinte 
modo:

a) Em caso de fusão de empresas açucareiras, o Estado-Membro atribui à empresa 
resultante da fusão uma quota igual à soma das quotas atribuídas, antes da
fusão, às empresas açucareiras em causa;

b) Em caso de alienação de uma empresa açucareira, o Estado-Membro atribui à 
empresa alienante a quota de produção de açúcar da empresa alienada; se 
houver várias empresas alienantes, a atribuição é feita proporcionalmente às 
quantidades de produção de açúcar absorvidas por cada uma delas;

c) Em caso de alienação de uma fábrica de açúcar, o Estado-Membro reduz a 
quota da empresa que transferir a propriedade da fábrica e aumenta, na 
quantidade deduzida, a quota da empresa ou empresas açucareiras que 
adquirirem a fábrica, proporcionalmente às quantidades de produção 
absorvidas.

2. Se um certo número de produtores de beterraba açucareira ou de cana-de-açúcar, 
diretamente afetados por uma das operações referidas no ponto 1, manifestar 
expressamente a vontade de entregar a sua beterraba ou cana a uma empresa 
produtora de açúcar que não seja parte na operação, o Estado-Membro pode proceder 
à atribuição de quotas com base na quantidade absorvida pela empresa à qual os 
referidos produtores pretendam entregar a beterraba ou cana.

3. Em caso de cessação de atividades, em condições diferentes das referidas no ponto 1:

a) De uma empresa açucareira;

b) De uma ou de várias fábricas de uma empresa produtora de açúcar.

O Estado-Membro pode atribuir a parte das quotas abrangidas pela cessação a uma 
ou várias empresas açucareiras.

No caso referido na alínea b) do parágrafo anterior, se um certo número dos 
produtores em questão manifestar expressamente a vontade de entregar a sua 
beterraba ou cana a uma determinada empresa açucareira, o Estado-Membro pode 
igualmente atribuir as partes de quotas correspondentes à beterraba ou cana em 
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causa à empresa à qual os referidos produtores pretendem entregar o seu produto.

4. Quando se pretender fazer uso da derrogação a que se refere o artigo 101.º, n.º 5, o 
Estado-Membro em causa pode exigir aos produtores de beterraba e às empresas 
açucareiras abrangidos pela derrogação que incluam, nos seus acordos 
interprofissionais, cláusulas especiais com vista à aplicação, pelo Estado-Membro, 
dos pontos 2 e 3 da presente secção.

5. Em caso de locação de uma fábrica pertencente a uma empresa açucareira, o 
Estado-Membro pode reduzir a quota da empresa que der a fábrica em locação e 
atribuir a parte de quota deduzida à empresa que tomar a fábrica em locação para aí 
produzir açúcar.

Se a locação cessar durante o período de três campanhas de comercialização referido 
no ponto I, alínea d), o ajustamento de quotas efetuado em conformidade com o 
primeiro parágrafo é cancelado pelo Estado-Membro, com efeitos retroativos à data 
na qual a locação tiver começado a produzir efeitos. Todavia, se a locação cessar por 
razões de força maior, o Estado-Membro não é obrigado a cancelar o ajustamento.

6. Quando uma empresa produtora de açúcar deixar de poder assegurar o cumprimento 
das suas obrigações decorrentes da legislação da União, em relação aos produtores de 
beterraba ou de cana-de-açúcar em causa e essa situação for constatada pelas 
autoridades competentes do Estado-Membro, este pode atribuir as partes de quota 
correspondentes, por uma ou várias campanhas de comercialização, a uma ou várias 
empresas produtoras de açúcar, proporcionalmente às quantidades absorvidas.

7. Se um Estado-Membro der, a uma empresa produtora de açúcar, garantias de preço e 
escoamento para a transformação de beterraba açucareira em álcool etílico, esse 
Estado-Membro pode, em acordo com a empresa e os produtores de beterraba em 
questão, atribuir a totalidade ou uma parte das quotas de produção de açúcar, por 
uma ou várias campanhas de comercialização, a uma ou várias outras empresas.

III

Em caso de fusão ou de alienação de empresas produtoras de isoglicose, ou de alienação de 
uma fábrica de isoglicose, o Estado-Membro pode atribuir as quotas de produção de 
isoglicose em causa a uma ou várias outras empresas, disponham estas ou não de uma 
quota de produção.

IV

As medidas tomadas em aplicação das secções II e III só podem produzir efeitos se se 
verificarem as seguintes condições:

a) Os interesses de cada uma das partes envolvidas foram tomados em consideração;

b) O Estado-Membro em causa considera que as medidas são suscetíveis de melhorar a 
estrutura dos setores da beterraba, da cana-de-açúcar e do fabrico de açúcar;
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c) As medidas dizem respeito a empresas estabelecidas no mesmo território, para efeitos 
das quotas fixadas no anexo III-B.

V

Se a fusão ou alienação ocorrer entre 1 de outubro e 30 de abril do ano seguinte, as 
medidas referidas nas secções II e III produzem efeitos na campanha de comercialização 
em curso.

Se a fusão ou alienação ocorrer entre 1 de maio e 30 de setembro do mesmo ano, as 
medidas referidas nas secções II e III produzem efeitos na campanha de comercialização 
seguinte.

VI

Em caso de aplicação das secções II e III, os Estados-Membros comunicam as quotas 
ajustadas à Comissão, o mais tardar, quinze dias após o termo dos períodos referidos na 
secção V.

Or. en

Alteração 160
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui a alteração 429

Proposta de regulamento
Anexo III-D (novo)

Texto proposto pelo Parlamento

ANEXO III-D
Condições de compra da beterraba referidas no artigo 101.º

PONTO I

Para efeitos do presente anexo, entende-se por «partes contratantes»:

a) A empresa açucareira, a seguir designada por «fabricante»; e

b) O vendedor de beterraba, a seguir designado por «vendedor».



PE501.994v01-00 102/123 AM\921910PT.doc

PT

PONTO II

1. O contrato de entrega é celebrado por escrito e para uma quantidade determinada de 
beterraba de quota.

2. O contrato de entrega precisa se pode ser fornecida uma quantidade adicional de 
beterraba e em que condições.

PONTO III

1. O contrato de entrega estabelece os preços de compra das quantidades de beterraba 
referidas no artigo 101.º, n.º 2-A, alínea a) e, se for caso disso, alínea b), do presente 
regulamento. No caso das quantidades referidas no artigo 101.º, n.º 2-A, alínea a), os 
preços não podem ser inferiores ao preço mínimo da beterraba de quota referido no 
artigo 101.º-G, n.º 1.

2. O contrato de entrega fixará um teor de açúcar para a beterraba e incluirá um quadro 
de conversão, com diferentes teores de açúcar e coeficientes de conversão, das 
quantidades de beterraba fornecidas em quantidades correspondentes ao teor de 
açúcar fixado no contrato.

O quadro baseia-se nos rendimentos correspondentes aos diferentes teores de açúcar.

3. Se um vendedor celebrar com um fabricante um contrato de entrega para a beterraba 
referida no artigo 101.º, n.º 2-A, alínea a), todas as entregas desse vendedor, 
convertidas de acordo com o n.º 2 do presente ponto, são consideradas abrangidas por 
aquela alínea, até ao limite da quantidade de beterraba especificada no contrato de 
entrega.

4. Se um fabricante produzir uma quantidade de açúcar inferior à correspondente à 
beterraba de quota relativamente à qual tiver celebrado, antes da sementeira, 
contratos de entrega abrangidos pelo artigo 101.º, n.º 2-A, alínea a), deve repartir, 
pelos vendedores com os quais tiver celebrado esses contratos, a quantidade de 
beterraba correspondente à eventual produção adicional até ao limite da sua quota.

Esta disposição pode ser derrogada por um acordo interprofissional.

PONTO IV

1. O contrato de entrega inclui disposições relativas à duração normal das entregas de 
beterraba e ao escalonamento destas no tempo.

2. As disposições referidas no n.º 1 são as aplicáveis na campanha de comercialização 
anterior, tendo em conta o nível de produção efetivo. Essas disposições podem ser 
derrogadas por um acordo interprofissional.
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PONTO V

1. O contrato de entrega fixa os locais de recolha da beterraba.

2. Se o vendedor e o fabricante tiverem celebrado um contrato de entrega para a 
campanha de comercialização anterior, mantêm-se válidos os locais de recolha que 
tiverem acordado para as entregas durante essa campanha. Esta disposição pode ser 
derrogada por um acordo interprofissional.

3. O contrato de entrega estabelece que as despesas de carregamento e transporte a 
partir dos locais de recolha ficam a cargo do fabricante, sob reserva de convenções 
especiais baseadas em práticas ou regras locais, em vigor antes da campanha de 
comercialização anterior.

4. Todavia, se, na Dinamarca, Grécia, Espanha, Irlanda, Portugal, Finlândia e Reino 
Unido, a beterraba for entregue ao preço franco de refinaria, o contrato de entrega 
estabelece a participação do fabricante nas despesas de carregamento e transporte e 
fixa a percentagem ou o montante respetivos.

PONTO VI

1. O contrato de entrega fixa os pontos de receção da beterraba.

2. Se o vendedor e o fabricante tiverem celebrado um contrato de entrega para a 
campanha de comercialização anterior, mantêm-se válidos os pontos de receção que 
tiverem acordado para as entregas durante essa campanha. Esta disposição pode ser 
derrogada por um acordo interprofissional.

PONTO VII

1. O contrato de entrega estabelece que o teor de açúcar seja determinado pelo método 
polarimétrico. No momento da receção é colhida uma amostra da beterraba.

2. Os acordos interprofissionais podem prever outra fase para a colheita da amostra. 
Nesse caso, o contrato de entrega deve prever uma correção, para compensar a 
eventual diminuição do teor de açúcar entre a receção e a colheita da amostra.

PONTO VIII

O contrato de entrega estabelece que o peso bruto, a tara e o teor de açúcar sejam 
determinados de uma das maneiras seguintes:

a) Conjuntamente, pelo fabricante e pela organização profissional dos produtores de 
beterraba, se um acordo interprofissional o previr;
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b) Pelo fabricante, sob supervisão da organização profissional dos produtores de 
beterraba;

c) Pelo fabricante, sob supervisão de um perito aprovado pelo Estado-Membro em 
causa, se o vendedor suportar as despesas.

PONTO IX

1. O contrato de entrega estabelece, em relação à quantidade total de beterraba 
entregue, uma ou mais das obrigações seguintes para o fabricante:

a) A restituição gratuita ao vendedor, à porta da fábrica, da polpa fresca 
correspondente à quantidade de beterraba entregue;

b) A restituição gratuita ao vendedor, à porta da fábrica, de uma parte dessa polpa, 
prensada, seca, ou seca e melaçada;

c) A restituição ao vendedor, à porta da fábrica, da polpa prensada ou seca; nesse 
caso, o fabricante pode exigir ao vendedor o pagamento do custo da prensagem ou 
secagem;

d) O pagamento ao vendedor de uma compensação que tenha em conta as 
possibilidades de venda da polpa em causa.

Se partes da beterraba entregue forem sujeitas a tratamento diferente, o contrato de 
entrega estabelece mais do que uma das obrigações referidas no n.º 1.

2.  Os acordos interprofissionais podem prever a entrega de polpa numa etapa diferente 
das referidas no n.º 1, alíneas a), b) e c).

PONTO X

1. O contrato de entrega fixa os prazos dos eventuais pagamentos por conta e do 
pagamento do preço de compra da beterraba.

2. Os prazos referidos no n.º 1 são os aplicáveis na campanha de comercialização 
anterior. Esta disposição pode ser derrogada por um acordo interprofissional.

PONTO XI

Se um contrato de entrega estabelecer regras relativas a matérias tratadas no presente 
anexo, ou regular outras matérias, as respetivas disposições e os efeitos não podem ser 
contrários ao presente anexo.
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PONTO XII

1. Os acordos interprofissionais mencionados no anexo II, parte I-A, ponto 11, do 
presente regulamento preveem cláusulas de arbitragem.

2. Se um acordo interprofissional, ao nível comunitário, regional ou local, estabelecer 
regras relativas a matérias tratadas no presente regulamento, ou regular outras 
matérias, as respetivas disposições e os efeitos não podem ser contrários ao presente 
anexo.

3. Os acordos referidos no n.º 2 estabelecem, nomeadamente:

a) Regras relativas à repartição, entre os vendedores, das quantidades de beterraba 
que o fabricante decidir comprar antes da sementeira, para o fabrico de açúcar 
dentro dos limites da quota;

b) Regras relativas à repartição a que se refere o ponto III.4;

c) O quadro de conversão referido no ponto III.2;

d) Regras relativas à escolha e ao fornecimento de sementes das variedades de 
beterraba a produzir;

e) O teor mínimo de açúcar das beterrabas a entregar;

f) A consulta obrigatória entre o fabricante e os representantes dos vendedores, 
antes da fixação da data de início da entrega da beterraba;

g) O pagamento de prémios aos vendedores pelas entregas precoces ou tardias;

h) Os seguintes elementos:

i) a parte da polpa referida no ponto IX.1, alínea b),
ii) o custo referido no ponto IX.1, alínea c),
iii) a compensação referida no ponto IX.1, alínea d);

i) O levantamento da polpa pelo vendedor;

j) Sem prejuízo do artigo 101.º-G, n.º 1, do presente regulamento, regras relativas à 
repartição, entre o fabricante e os vendedores, da eventual diferença entre o 
preço de referência e o preço efetivo de venda do açúcar.

PONTO XIII

Se o modo de repartição, entre os vendedores, das quantidades de beterraba que o 
fabricante se propõe comprar antes da sementeira, para o fabrico de açúcar dentro dos 
limites da quota, não tiver sido definido por acordo interprofissional, o Estado-Membro em 
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causa pode estabelecer, ele próprio, as regras dessa repartição.

Essas regras podem, além disso, dar aos vendedores tradicionais de beterraba a uma 
cooperativa, direitos de entrega não previstos pelos direitos gerados por uma participação 
eventual na dita cooperativa.

Or. en

Alteração 161
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui a alteração 2209

Proposta de regulamento
Anexo VI – Parte II –Ponto 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

17-A) Por «crémant» entende-se o vinho
espumante de qualidade, branco ou rosé, 
com denominações de origem protegidas 
ou indicação geográfica de um país 
terceiro, produzido nas seguintes 
condições:
a) As uvas são vindimadas à mão;
b) O vinho é elaborado a partir de mosto 
obtido por prensagem de uvas inteiras ou 
desengaçadas. A quantidade de mosto 
obtido não excede os 100 litros por 150 kg 
de uvas;
c) O teor máximo de dióxido de enxofre 
não é superior a 150 mg/l;
d) O teor de açúcares é inferior a 50 g/l;
e) O vinho é tornado espumante por uma 
segunda fermentação alcoólica na 
garrafa;
f) O vinho está ininterruptamente em 
contacto com as borras durante, pelo 
menos, nove meses, na mesma empresa, 
desde a constituição do vinho de base;
g) O vinho é separado das borras por 
expulsão («dégorgement»).
A menção «crémant» figura nos rótulos 
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de vinhos espumantes de qualidade, 
associada ao nome da unidade geográfica 
subjacente à área delimitada da 
denominação de origem protegida ou à 
indicação geográfica de um país terceiro 
em causa.
A alínea a) do n.º 1 e o n.º 2 não se 
aplicam aos produtores que sejam 
proprietários de marcas, que contenham o 
termo «crémant», registadas antes de 
1 de março de 1986.

Or. en

Alteração 162
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui as alterações 2210-2213

Proposta de regulamento
Anexo VI – Parte III – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

[...] [...]
2. Para efeitos da presente parte, entende-
se por «produtos lácteos» os produtos 
derivados exclusivamente de leite, 
considerando-se que lhe podem ser 
adicionadas as substâncias necessárias ao 
fabrico de cada produto, desde que tais 
substâncias não sejam utilizadas para 
substituir, total ou parcialmente, qualquer 
componente do leite.

2. Para efeitos da presente parte, entende-
se por «produtos lácteos» os produtos 
derivados exclusivamente de leite, 
considerando-se que lhe podem ser 
adicionadas as substâncias necessárias ao 
fabrico de cada produto, desde que tais 
substâncias não sejam utilizadas para 
substituir, total ou parcialmente, qualquer 
componente do leite.

São exclusivamente reservadas aos 
produtos lácteos:

São exclusivamente reservadas aos 
produtos lácteos:

a) As seguintes designações, em todos os 
estádios da comercialização:

a) As seguintes designações, em todos os 
estádios da comercialização:

i) soro de leite, i) soro de leite,
ii) nata, ii) nata,

iii) manteiga, iii) manteiga,
iv) leitelho, iv) leitelho,

v) butteroil, v) butteroil,
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vi) caseína, vi) caseína,
vii) matéria gorda láctea anidra (MGLA), vii) matéria gorda láctea anidra (MGLA),

viii) queijo, viii) queijo,
ix) iogurte, ix) iogurte,

x) quefir, x) quefir,
xi) kumis, xi) kumis,

xii) viili/fil, xii) viili/fil,
xiii) smetana, xiii) smetana,

xiv) fil; xiv) fil,

xiv-A) requeijão,
xiv-B) nata ácida,
xiv-C) rjaženka,
xiv-D) rūgušpiens;

b) As designações ou denominações, na 
aceção do artigo 5.º da 
Diretiva 2000/13/CE, efetivamente 
utilizadas para os produtos lácteos.

b) As designações ou denominações, na 
aceção do artigo 5.º da 
Diretiva 2000/13/CE, efetivamente 
utilizadas para os produtos lácteos.

Or. en

Alteração 163
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui a Alteração 2214

Proposta de regulamento
Anexo VI – Parte V – Secção II

Texto da Comissão Alteração

II. Definições II. Definições

(1) «Carne de aves de capoeira»: a carne de 
aves de capoeira própria para consumo 
humano, que não tenha sofrido qualquer 
tratamento à exceção do tratamento pelo 
frio.

(1) «Carne de aves de capoeira»: a carne de 
aves de capoeira própria para consumo 
humano, que não tenha sofrido qualquer 
tratamento à exceção do tratamento pelo 
frio.

(2) «Carne fresca de aves de capoeira»: 
carne de aves de capoeira que nunca tenha 
sido congelada antes de ser mantida 
permanentemente a uma temperatura não 

(2) «Carne fresca de aves de capoeira»: 
carne de aves de capoeira que nunca tenha 
sido congelada antes de ser mantida 
permanentemente a uma temperatura não 
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inferior a –2 ºC e não superior a +4°ºC. 
Todavia, os Estados-Membros podem 
estabelecer exigências de temperatura 
ligeiramente diferentes durante o período 
mínimo necessário para a desmancha e o 
manuseamento da carne fresca de aves de 
capoeira nos estabelecimentos de venda a 
retalho ou em instalações adjacentes a 
pontos de venda, sempre que a desmancha 
e o manuseamento sejam efetuadas, 
exclusivamente, para fins de abastecimento 
direto do consumidor no local.

inferior a –2 ºC e não superior a +4°ºC. 
Todavia, os Estados-Membros podem 
estabelecer exigências de temperatura 
ligeiramente diferentes durante o período 
mínimo necessário para a desmancha e o 
manuseamento da carne fresca de aves de 
capoeira nos estabelecimentos de venda a 
retalho ou em instalações adjacentes a 
pontos de venda, sempre que a desmancha 
e o manuseamento sejam efetuados, 
exclusivamente, para fins de abastecimento 
direto do consumidor no local.

(3) «Carne congelada de aves de capoeira»: 
carne de aves de capoeira que deve ser 
congelada logo que possível no âmbito dos 
procedimentos de abate normais e mantida 
permanentemente a uma temperatura não 
superior a –12°ºC.

(3) «Carne congelada de aves de capoeira»: 
carne de aves de capoeira que deve ser 
congelada logo que possível no âmbito dos 
procedimentos de abate normais e mantida 
permanentemente a uma temperatura não 
superior a –12°ºC.

(4) «Carne ultracongelada de aves de 
capoeira»: carne de aves de capoeira que 
deve ser mantida permanentemente a uma 
temperatura que não exceda os –18 ºC, 
com a tolerância prevista na 
Diretiva 89/108/CEE do Conselho.

(4) «Carne ultracongelada de aves de 
capoeira»: carne de aves de capoeira que 
deve ser mantida permanentemente a uma 
temperatura que não exceda os –18 ºC, 
com a tolerância prevista na 
Diretiva 89/108/CEE do Conselho.

(5) «Preparação de carne de aves de 
capoeira»: carne de aves de capoeira, 
incluindo a carne de aves de capoeira que 
tenha sido reduzida a fragmentos, a que 
foram adicionados outros géneros 
alimentícios, condimentos ou aditivos ou 
que foi submetida a um processamento 
insuficiente para alterar a estrutura interna 
das fibras musculares da carne.

(5) «Preparação de carne de aves de 
capoeira»: carne de aves de capoeira, 
incluindo a carne de aves de capoeira que 
tenha sido reduzida a fragmentos, a que 
foram adicionados outros géneros 
alimentícios, condimentos ou aditivos ou 
que foi submetida a um processamento 
insuficiente para alterar a estrutura interna 
das fibras musculares da carne.

(6) «Preparação à base de carne fresca de 
aves de capoeira»: preparação de carne de 
aves de capoeira na qual foi utilizada carne 
fresca de aves de capoeira. 

(6) «Preparação à base de carne fresca de 
aves de capoeira»: preparação de carne de 
aves de capoeira na qual foi utilizada carne 
fresca de aves de capoeira. 

Todavia, os Estados-Membros podem 
estabelecer exigências de temperatura 
ligeiramente diferentes durante o período 
mínimo necessário, e apenas na medida do 
necessário, para facilitar a desmancha e o 
manuseamento realizados na fábrica 
durante a produção das preparações à base 
de carne fresca de aves de capoeira.

Todavia, os Estados-Membros podem 
estabelecer exigências de temperatura 
ligeiramente diferentes durante o período 
mínimo necessário, e apenas na medida do 
necessário, para facilitar a desmancha e o 
manuseamento realizados na fábrica 
durante a produção das preparações à base 
de carne fresca de aves de capoeira.
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(7) «Produto à base de carne de aves de 
capoeira»: produto à base de carne, na 
aceção do anexo I, ponto 7.1, do 
Regulamento (CE) n.º 853/2004, no qual 
foi utilizada carne de aves de capoeira.

(7) «Produto à base de carne de aves de 
capoeira»: produto à base de carne, na 
aceção do anexo I, ponto 7.1, do 
Regulamento (CE) n.º 853/2004, no qual 
foi utilizada carne de aves de capoeira.

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

Or. en

Alteração 164
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui a alteração 431

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

Texto proposto pelo Parlamento

Parte V-A. Ovos de galinhas da espécie Gallus gallus

I. Âmbito de aplicação

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

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

a) Na unidade de produção, ou

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

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

Os Estados-Membros podem definir, de acordo com a legislação nacional, os termos 



AM\921910PT.doc 111/123 PE501.994v01-00

PT

«mercado público local», «venda ambulante» e «região de produção».

II. Classificação em função da qualidade e do peso 

1) Os ovos são classificados nas seguintes categorias de qualidade:

– Categoria A ou «ovos frescos»;
– Categoria B.

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

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

III. Marcação dos ovos

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

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

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

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

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

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

Or. en

Alteração 165
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui as alterações 432, 433

Proposta de regulamento
Anexo VI – Parte VI

Texto da Comissão Alteração

Parte VI. Matérias gordas para barrar Parte VI. Matérias gordas para barrar
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I. Denominações de venda
Os produtos a que se refere o artigo 60.º só 
podem ser fornecidos ou cedidos, sem 
transformação, ao consumidor final, quer 
diretamente, quer por intermédio de 
restaurantes, hospitais, cantinas ou outros 
estabelecimentos similares, se satisfizerem 
os requisitos estabelecidos no anexo.

Os produtos a que se refere o artigo 60.º só 
podem ser fornecidos ou cedidos, sem 
transformação, ao consumidor final, quer 
diretamente, quer por intermédio de 
restaurantes, hospitais, cantinas ou outros 
estabelecimentos similares, se satisfizerem 
os requisitos estabelecidos no anexo.

As denominações de venda desses produtos 
são as indicadas na presente parte.

As denominações de venda desses produtos 
são as indicadas na presente parte.

As denominações de venda que 
seguidamente se referem estão reservadas 
aos produtos definidos no quadro cujos 
códigos NC sejam os abaixo indicados e 
cujo teor ponderal de matérias gordas não 
seja inferior a 10 % nem superior a 90 %:

As denominações de venda que 
seguidamente se referem estão reservadas 
aos produtos definidos no quadro cujos 
códigos NC sejam os abaixo indicados e 
cujo teor ponderal de matérias gordas não 
seja inferior a 10 % nem superior a 90 %:

a) Matérias gordas lácteas dos códigos 
NC 0405 e ex 2106;

a) Matérias gordas lácteas dos códigos 
NC 0405 e ex 2106;

b) Matérias gordas do código NC ex 1517; b) Matérias gordas do código NC ex 1517;
c) Matérias gordas compostas de produtos 
vegetais e/ou animais dos códigos 
NC ex 1517 e ex 2106.

c) Matérias gordas compostas de produtos 
vegetais e/ou animais dos códigos 
NC ex 1517 e ex 2106.

O teor de matérias gordas deve ser, no 
mínimo, de dois terços da matéria seca, 
excluído o sal.

O teor de matérias gordas deve ser, no 
mínimo, de dois terços da matéria seca, 
excluído o sal.

Contudo, estas denominações de venda só 
são aplicáveis aos produtos que mantêm 
uma consistência sólida à temperatura de 
20°ºC e servem para barrar.

Contudo, estas denominações de venda só 
são aplicáveis aos produtos que mantêm 
uma consistência sólida à temperatura de 
20°ºC e servem para barrar.

As referidas definições não se aplicam: As referidas definições não se aplicam:

a) À designação de produtos cuja natureza 
exata seja claramente dedutível da 
utilização tradicional dos mesmos e/ou se 
as designações em causa forem claramente 
utilizadas para descrever uma qualidade 
característica dos produtos;

a) À designação de produtos cuja natureza 
exata seja claramente dedutível da 
utilização tradicional dos mesmos e/ou se 
as designações em causa forem claramente 
utilizadas para descrever uma qualidade 
característica dos produtos;

b) Aos produtos (manteiga, margarina, 
compostos) concentrados com teor de 
matérias gordas igual ou superior a 90 %.

b) Aos produtos (manteiga, margarina, 
compostos) concentrados com teor de 
matérias gordas igual ou superior a 90 %.

II. Terminologia
1. Se o produto for obtido diretamente a 
partir de leite ou de nata, pode utilizar-se 
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o termo «tradicional» juntamente com a 
denominação «manteiga» prevista no 
ponto 1 da parte A do apêndice.
Para efeitos do presente número, entende-
se por «nata» o produto obtido a partir de 
leite que se apresenta sob a forma de 
emulsão do tipo matérias gordas em água, 
com um teor de matéria gorda láctea 
mínimo de 10 %.
2. No caso dos produtos referidos no 
apêndice, são proibidas quaisquer 
menções diferentes das nele previstas que 
indiquem, impliquem ou sugiram um teor 
de matéria gorda.
3. Em derrogação do disposto no nº 2, 
poderão ser aditadas as menções:
a) «Teor reduzido de matérias gordas» ou 
«meio-gordo(a)», no caso dos produtos 
referidos no apêndice cujo teor de 
matérias gordas seja superior a 41 % e 
inferior ou igual a 62 %;
b) «Fraco teor de matérias gordas», 
«light», ou «magro(a)», no caso dos 
produtos referidos no apêndice cujo teor 
de matérias gordas seja inferior ou igual a 
41 %.
As expressões «teor reduzido de matérias 
gordas» ou «meio-gordo(a)» e «fraco teor 
de matérias gordas», «light» ou 
«magro(a)», poderão, contudo, substituir, 
respetivamente, os termos «três quartos» e 
«meia» constantes do apêndice.

Or. en

Alteração 166
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui as alterações 2222-2224
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Proposta de regulamento
Anexo VII

Texto da Comissão Alteração

ANEXO VII ANEXO VII
PRÁTICAS ENOLÓGICAS A QUE SE 

REFERE O ARTIGO 62.º
PRÁTICAS ENOLÓGICAS A QUE SE 

REFERE O ARTIGO 62.º
Parte I Parte I

Enriquecimento, acidificação e 
desacidificação em certas zonas vitícolas

Enriquecimento, acidificação e 
desacidificação em certas zonas vitícolas

[...] [...] 
C. Acidificação e desacidificação C. Acidificação e desacidificação

1. As uvas frescas, o mosto de uvas, o 
mosto de uvas parcialmente fermentado, o 
vinho novo ainda em fermentação e o 
vinho podem ser objeto:

1. As uvas frescas, o mosto de uvas, o 
mosto de uvas parcialmente fermentado, o 
vinho novo ainda em fermentação e o 
vinho podem ser objeto:

a) Nas zonas vitícolas A, B e C I, de uma 
desacidificação;

a) Nas zonas vitícolas A, B e C I, de uma 
desacidificação;

b) Nas zonas vitícolas C I, C II e C III a), e 
sem prejuízo do ponto 7, de uma 
acidificação e de uma desacidificação; ou

b) Nas zonas vitícolas C I, C II e C III a), e 
sem prejuízo do ponto 7, de uma 
acidificação e de uma desacidificação; ou

c) Na zona vitícola C III b), de uma 
acidificação.

c) Na zona vitícola C III b), de uma 
acidificação.

2. A acidificação dos produtos, com 
exceção do vinho, referidos no ponto 1 só 
pode ser efetuada até ao limite máximo de 
1,50 gramas por litro, expresso em ácido 
tartárico, ou seja, 20 miliequivalentes por 
litro.

2. A acidificação dos produtos, com 
exceção do vinho, referidos no ponto 1 só 
pode ser efetuada até ao limite máximo de 
1,50 gramas por litro, expresso em ácido 
tartárico, ou seja, 20 miliequivalentes por 
litro.

3. A acidificação dos vinhos só pode ser 
efetuada até ao limite máximo 
de 2,50 gramas por litro, expresso em ácido 
tartárico, ou seja, 33,3 miliequivalentes por 
litro.

3. A acidificação dos vinhos só pode ser 
efetuada até ao limite máximo 
de 2,50 gramas por litro, expresso em ácido 
tartárico, ou seja, 33,3 miliequivalentes por 
litro.

4. A desacidificação dos vinhos só pode ser 
efetuada até ao limite máximo de 1 grama 
por litro, expresso em ácido tartárico, ou 
seja, 13,3 miliequivalentes por litro.

4. A desacidificação dos vinhos só pode ser 
efetuada até ao limite máximo de 1 grama 
por litro, expresso em ácido tartárico, ou 
seja, 13,3 miliequivalentes por litro.

5. O mosto de uvas destinado à 
concentração pode ser objeto de uma 
desacidificação parcial.

5. O mosto de uvas destinado à 
concentração pode ser objeto de uma 
desacidificação parcial.
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6. Não obstante o ponto 1, em anos em que 
as condições climáticas tenham sido 
excecionais, os Estados-Membros podem 
autorizar a acidificação dos produtos 
referidos no ponto 1 nas zonas vitícolas A 
e B, de acordo com as condições referidas 
nos pontos 2 e 3.

6. Não obstante o ponto 1, em anos em que 
as condições climáticas tenham sido 
excecionais, os Estados-Membros podem 
autorizar a acidificação dos produtos 
referidos no ponto 1 nas zonas vitícolas A 
e B, de acordo com as condições referidas 
nos pontos 2 e 3.

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

7. A acidificação e o enriquecimento, salvo 
derrogação a decidir em conformidade 
com o procedimento referido no 
artigo 62.º, n.º 2, bem como a acidificação 
e a desacidificação, de um mesmo produto, 
excluem-se mutuamente.

D. Tratamentos D. Tratamentos

1. Os tratamentos referidos nas secções B e 
C, com exceção da acidificação e da 
desacidificação dos vinhos, só são 
autorizados se forem efetuados, em 
condições a definir pela Comissão por 
meio de atos delegados em conformidade 
com o artigo 59.º, n.º 1, aquando da 
transformação das uvas frescas, do mosto 
de uvas, do mosto de uvas parcialmente 
fermentado ou do vinho novo ainda em 
fermentação em vinho ou noutra bebida do 
setor vitivinícola destinada ao consumo 
humano direto, com exceção do vinho 
espumante natural e do vinho espumante 
gaseificado, na zona vitícola em que as 
uvas frescas utilizadas tenham sido 
vindimadas.

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

2. A concentração dos vinhos deve ser 
efetuada na zona vitícola em que as uvas 
frescas utilizadas tenham sido vindimadas.

2. A concentração dos vinhos deve ser 
efetuada na zona vitícola em que as uvas 
frescas utilizadas tenham sido vindimadas.

3. A acidificação e a desacidificação dos 
vinhos só devem ser efetuadas nas 
instalações do produtor vinícola e na zona 
vitícola em que as uvas utilizadas para a 
produção do vinho em causa tenham sido 
vindimadas.

3. A acidificação e a desacidificação dos 
vinhos só devem ser efetuadas nas 
instalações do produtor vinícola e na zona 
vitícola em que as uvas utilizadas para a 
produção do vinho em causa tenham sido 
vindimadas.

4. Cada tratamento referido nos pontos 1, 2 
e 3 deve ser declarado às autoridades 
competentes. O mesmo se aplica às 
quantidades de mosto de uvas concentrado, 
de mosto de uvas concentrado retificado e 

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

de sacarose que, para o exercício da sua 
atividade, se encontrem na posse de 
pessoas singulares ou coletivas ou 
agrupamentos de pessoas, nomeadamente 
produtores, engarrafadores, 
transformadores e negociantes, ao mesmo 
tempo e no mesmo local que as uvas 
frescas, o mosto de uvas, o mosto de uvas 
parcialmente fermentado ou o vinho a 
granel. A declaração destas quantidades 
pode, no entanto, ser substituída pela 
inscrição das mesmas no registo de entrada 
e de utilização.

5. Cada tratamento referido nas secções B 
e C deve ser inscrito no documento de 
acompanhamento previsto no artigo 103.º, 
ao abrigo do qual são postos em circulação 
os produtos assim tratados.

5. Cada tratamento referido nas secções B 
e C deve ser inscrito no documento de 
acompanhamento previsto no artigo 103.º, 
ao abrigo do qual são postos em circulação
os produtos assim tratados.

6. Salvo derrogações motivadas por 
condições climáticas excecionais, estes 
tratamentos não devem ser efetuados:

6. Salvo derrogações motivadas por 
condições climáticas excecionais, estes 
tratamentos não devem ser efetuados:

a) Após 1 de janeiro, na zona vitícola C; a) Após 1 de janeiro, na zona vitícola C;

b) Após 16 de março nas zonas vitícolas A 
e B, devendo ser aplicados apenas a 
produtos resultantes da vindima 
imediatamente anterior a estas datas.

b) Após 16 de março nas zonas vitícolas A 
e B, devendo ser aplicados apenas a 
produtos resultantes da vindima 
imediatamente anterior a estas datas.

7. Sem prejuízo do disposto no ponto 6, a 
concentração por arrefecimento e a 
acidificação e desacidificação dos vinhos 
podem ser praticadas durante todo o ano.

7. Sem prejuízo do disposto no ponto 6, a 
concentração por arrefecimento e a 
acidificação e desacidificação dos vinhos 
podem ser praticadas durante todo o ano.

Or. en

Alteração 167
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui a alteração 434

Proposta de regulamento
Anexo VII-A (novo)

Texto proposto pelo Parlamento
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ANEXO VII-A
MENÇÕES RESERVADAS FACULTATIVAS

Categoria do produto
(referência à classificação da 
Nomenclatura Combinada)

Menção reservada facultativa Ato que define a menção e as 
condições de utilização

Carne de aves de capoeira
(NC 0207, NC 0210)

Alimentadas com Regulamento (CE) n.º 543/2008, 
artigo 11.º

Produção extensiva em interior
Produção em semiliberdade
Produção ao ar livre
Idade de abate
Duração do período de engorda

Ovos
(NC 0407)

Frescos Regulamento (CE) n.º 589/2008, 
artigo 12.º

Extra ou extra-frescos Regulamento (CE) n.º 589/2008, 
artigo 14.º

Indicação do modo de 
alimentação das galinhas 
poedeiras

Regulamento (CE) n.º 589/2008, 
artigo 15.º

Mel
(NC 0409)

Origem floral ou vegetal Diretiva 2001/110/CE, artigo 2.º

Origem regional
Origem topográfica
Critérios de qualidade 
específicos

Azeite
(NC 1509)

Primeira pressão a frio Regulamento (CE) n.º 1019/2002, 
artigo 5.º

Extraído a frio
Acidez 
Picante
Frutado: Maduro ou verde
Amargo
Intenso
Médio
Suave
Equilibrado
Azeite doce

Leite e produtos lácteos 
(NC 04)

Manteiga tradicional Regulamento (UE) n.º [regulamento 
relativo à organização comum dos 
mercados], anexo VI, parte VI 

Matérias gordas para barrar
(NC 0405 e ex 2106, NC ex 1517 
e ex 2106)

Teor reduzido de matérias 
gordas

Regulamento (UE) n.º [regulamento 
relativo à organização comum dos 
mercados], anexo VI, parte VI 

Magro

Baixo teor de gordura

Or. en
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Alteração 168
Michel Dantin
Alteração de compromisso

Proposta de regulamento
Considerando 70

Texto da Comissão Alteração

(70) Com vista a assegurar que os 
operadores económicos e as autoridades 
competentes não sejam prejudicados pela 
aplicação do presente regulamento no que 
toca aos nomes de vinhos a que foi 
concedida proteção antes de 1 de agosto 
de 2009, deve ser delegado na Comissão o 
poder de adotar determinados atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado no que diz respeito à adoção de 
restrições relativas ao nome protegido e 
de disposições transitórias relativas: aos 
nomes de vinhos reconhecidos pelos 
Estados-Membros como denominações de 
origem ou indicações geográficas até 
1 de agosto de 2009; ao procedimento 
nacional preliminar; aos vinhos 
colocados no mercado ou rotulados antes 
de uma data determinada; e às alterações 
do caderno de especificações.

Suprimido

Or. en

Alteração 169
Michel Dantin
Alteração de compromisso

Proposta de regulamento
Considerando 77

Texto da Comissão Alteração

(77) É necessário estabelecer determinadas 
práticas enológicas e restrições para a 
produção de vinho, nomeadamente no que 
respeita à lotação e à utilização de certos 
tipos de mosto de uvas, de sumo de uva e 

(77) É necessário estabelecer determinadas 
práticas enológicas e restrições para a 
produção de vinho, nomeadamente no que 
respeita à lotação e à utilização de certos 
tipos de mosto de uvas, de sumo de uva e 
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de uvas frescas originários de países 
terceiros. A fim de satisfazer as normas 
internacionais, a Comissão, no respeitante 
a práticas enológicas além das já 
previstas, deve, em regra, basear-se nas 
práticas enológicas recomendadas pela 
Organização Internacional da Vinha e do 
Vinho (OIV).

de uvas frescas originários de países 
terceiros. A fim de satisfazer as normas 
internacionais, a Comissão deve, em regra, 
basear-se nas práticas enológicas 
recomendadas pela Organização 
Internacional da Vinha e do Vinho (OIV) 
ao apresentar propostas sobre práticas 
enológicas além das já previstas.

Or. en

Alteração 170
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui as alterações 42, 491, 492, 494

Proposta de regulamento
Considerando 84-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(84-A) A fim de permitir que os 
produtores de beterraba concluam a sua 
adaptação à profunda reforma levada a 
cabo em 2006 no setor do açúcar e 
prossigam os esforços de competitividade 
envidados desde então, o atual regime de 
quotas deve prolongar-se até ao final da 
campanha de comercialização de 
2019/2020. Neste contexto, a Comissão 
deve poder atribuir quotas de produção a 
Estados-Membros que abdicaram de todas 
as suas quotas em 2006.

Or. en

Alteração 171
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui as alterações 42, 491-496
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Proposta de regulamento
Considerando 84-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(84-B) As consideráveis e recorrentes 
tensões observadas no mercado europeu 
de açúcar requerem um mecanismo que, 
durante o tempo que for necessário, 
disponibilize no mercado interno açúcar 
extraquota, aplicando as mesmas 
condições que ao açúcar de quota. Este 
mecanismo deve, simultaneamente, 
permitir importações adicionais isentas de 
direitos aduaneiros, a fim de assegurar 
que estão disponíveis matérias-primas 
suficientes no mercado de açúcar da UE e 
de preservar o equilíbrio estrutural deste 
mercado.

Or. en

Alteração 172
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui as alterações 43, 497, 498

Proposta de regulamento
Considerando 84-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(84-C) Tendo em vista a abolição 
definitiva do sistema de quotas a partir 
de 2020, a Comissão deve apresentar, 
antes de 1 de julho de 2018, um relatório 
ao Parlamento e ao Conselho sobre os 
procedimentos adequados a efetuar para 
concluir o atual regime de quotas e sobre 
o futuro do setor após a abolição das 
mesmas em 2020, acompanhado de 
eventuais propostas necessárias para 
preparar todo o setor para o período após 
2020. Antes de 31 de dezembro de 2014, a 
Comissão deve igualmente apresentar um 
relatório sobre o funcionamento da cadeia 
de abastecimento do setor do açúcar na 
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UE.

Or. en

Alteração 173
Michel Dantin
Alteração de compromisso

Proposta de regulamento
Considerando 107

Texto da Comissão Alteração

(107) A adoção de disposições relativas à 
concessão de restituições às exportações 
para países terceiros baseadas na diferença 
entre os preços praticados na União e no 
mercado mundial, dentro dos limites 
decorrentes dos compromissos assumidos 
no quadro da OMC, deve permitir 
salvaguardar a possibilidade de 
participação da União no comércio 
internacional de certos produtos 
abrangidos pelo presente regulamento. As 
exportações subvencionadas devem estar 
sujeitas a limites em termos de valor e de 
quantidade.

(107) As restituições às exportações para 
países terceiros baseadas na diferença entre 
os preços praticados na União e no 
mercado mundial, dentro dos limites 
decorrentes dos compromissos assumidos 
no quadro da OMC, devem ser mantidas 
como um instrumento de gestão de crises 
para certos produtos abrangidos pelo 
presente regulamento, até o futuro do 
referido instrumento ter sido decidido no 
âmbito da OMC, com base na 
reciprocidade. Por conseguinte, a rubrica 
orçamental para as restituições às 
exportações deve ser colocada 
provisoriamente a zero. Quando 
aplicadas, as restituições às exportações
devem estar sujeitas a limites em termos de 
valor e de quantidade e não devem 
comprometer o desenvolvimento dos 
setores agrícolas e das economias de 
países em desenvolvimento.

Or. en

Alteração 174
Michel Dantin
Alteração de compromisso
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Proposta de regulamento
Considerando 133

Texto da Comissão Alteração

(133) A fim de reagir efetiva e 
eficientemente contra ameaças de 
perturbação do mercado causadas por 
subidas ou descidas significativas dos 
preços nos mercados interno ou externo ou 
por quaisquer outros fatores que afetem o 
mercado, deve ser delegado na Comissão o 
poder de adotar determinados atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado no que diz respeito às medidas 
necessárias para o setor em causa, 
incluindo, em caso de necessidade, 
medidas para prolongar ou alterar o 
âmbito, duração ou outros aspetos de 
outras medidas previstas nos termos do 
presente regulamento ou suspender os 
direitos de importação, no todo ou em 
parte, inclusivamente para certas 
quantidades e/ou períodos. 

(133) A fim de reagir efetiva e 
eficientemente contra perturbações do 
mercado causadas por subidas ou descidas 
significativas dos preços nos mercados 
interno ou externo, por um aumento 
substancial dos custos de produção ou por 
quaisquer outros fatores que afetem o 
mercado, e se essa situação for suscetível 
de perdurar ou de se agravar, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
determinados atos em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado no que diz respeito 
às medidas necessárias para o setor em 
causa, incluindo, em caso de necessidade, 
medidas para prolongar ou alterar o 
âmbito, duração ou outros aspetos de 
outras medidas previstas nos termos do 
presente regulamento ou suspender os 
direitos de importação, no todo ou em 
parte, inclusivamente para certas 
quantidades e/ou períodos.

Or. en

Alteração 175
Michel Dantin
Alteração de compromisso

Proposta de regulamento
Considerando 140

Texto da Comissão Alteração

(140) O recurso ao procedimento de 
urgência deve ser reservado para casos 
excecionais, quando seja necessário reagir 
efetiva e eficientemente a ameaças de 
perturbações do mercado, ou quando 
ocorram tais perturbações. Há que 
fundamentar a escolha do procedimento 
de urgência e especificar os casos em que 

(140) O procedimento de urgência deve ser 
aplicado para reagir efetiva e 
eficientemente a determinadas 
perturbações do mercado e contra pragas, 
doenças dos animais e das plantas, perda 
de confiança dos consumidores devido a 
riscos para a saúde pública, a sanidade 
animal ou a fitossanidade, ou a fim de 
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deve ser utilizado. resolver problemas específicos. 

Or. en

Alteração 176
Michel Dantin
Alteração de compromisso que substitui a alteração 76

Proposta de regulamento
Considerando 143

Texto da Comissão Alteração

(143) A Comissão deve adotar atos de 
execução imediatamente aplicáveis, 
sempre que tal seja exigido por motivos 
imperativos de urgência, em casos 
devidamente justificados relativos à 
adoção, alteração ou revogação de medidas 
de salvaguarda da União, à suspensão da 
utilização dos regimes de aperfeiçoamento 
ativo ou passivo, se necessário para reagir 
imediatamente à situação do mercado, e à 
resolução de problemas específicos numa 
situação de emergência, caso tal ação 
imediata seja necessária para solucionar 
os problemas. 

(143) A Comissão deve adotar atos de 
execução imediatamente aplicáveis, 
sempre que tal seja exigido por motivos 
imperativos de urgência, em casos 
devidamente justificados relativos à 
adoção, alteração ou revogação de medidas 
de salvaguarda da União, à suspensão da 
utilização dos regimes de aperfeiçoamento 
ativo ou passivo, se necessário para reagir 
imediatamente à situação do mercado.

Or. en


