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Alteração 1
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1 A) Considerando que as propostas da 
Comissão devem proporcionar uma 
reforma da política agrícola comum, que 
é indispensável para a preservação da 
agricultura europeia e dos territórios 
rurais.

Or. pt

Alteração 2
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1 B) Considerando que a Comissão deve 
considerar uma regulação dos mercados a 
montante, que tenha em conta a 
participação da atividade agrícola nos 
diversos territórios da UE.

Or. pt

Alteração 3
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-C) Considerando que é fundamental 
reequilibrar a relação de força a favor dos 
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produtores na cadeia alimentar.

Or. pt

Alteração 4
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-D) Considerando que a política 
comercial da UE deve ter em atenção a 
atividade agrícola dos diferentes 
territórios da União.

Or. pt

Alteração 5
Nikos Chrysogelos

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) É especialmente importante que a 
Comissão efetue as consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
incluindo ao nível dos peritos. A Comissão 
deve, aquando da preparação e elaboração 
de atos delegados, assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

(2) É especialmente importante que a 
Comissão efetue as consultas adequadas 
em todas as fases da preparação, 
aplicação, monitorização e avaliação, 
incluindo ao nível dos peritos. A 
participação do público deve manter-se ao 
nível local, regional, nacional e europeu.
A Comissão deve, aquando da preparação e 
elaboração de atos delegados, assegurar a 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en
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Alteração 6
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Considerando os objetivos fixados 
pela Comissão Europeia para a futura 
política agrícola comum em matéria de 
gestão sustentável dos recursos naturais, 
de segurança alimentar, de presença de 
uma agricultura no conjunto dos 
territórios europeus, de desenvolvimento 
equilibrado dos territórios, de 
competitividade de todas as produções 
agrícolas europeias e de simplificação da 
PAC.

Or. pt

Alteração 7
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-B) Considerando que a política 
agrícola comum, conforme previsto no 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, deve assegurar um nível de vida 
equitativo à população agrícola em 
relação ao resto da sociedade. Este 
objetivo deve ser acompanhado de 
medidas de estabilização dos mercados a 
fim de assegurar um rendimento regular 
aos produtores e, simultaneamente, 
preços razoáveis aos consumidores.

Or. pt
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Alteração 8
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 5-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-C) Considerando que a proposta da 
Comissão deve ter em conta a 
competitividade das explorações de 
pequena e média dimensão, das zonas 
com condicionantes naturais e das regiões 
insulares, bem como de determinadas 
produções vulneráveis.

Or. pt

Alteração 9
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 5-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-D) Considerando que é especialmente 
importante simplificar, para os 
agricultores, as regras administrativas de 
execução da política agrícola comum, sem 
contudo que essa simplificação se traduza 
numa excessiva uniformização dos 
critérios que não tenham em conta as 
especificidades locais e regionais.

Or. pt

Alteração 10
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 14
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Texto da Comissão Alteração

(14) Conforme adequado a cada setor em 
causa à luz da prática e experiência com 
OCM anteriores, o sistema de intervenção 
deve estar disponível durante certos 
períodos do ano e deve estar aberto 
durante esses períodos, quer numa base 
permanente, quer em função dos preços do 
mercado.

(14) Conforme adequado a cada setor em 
causa à luz da prática e experiência com 
OCM anteriores, o sistema de intervenção 
deve estar disponível e aberto, sempre que 
seja manifesta a necessidade da sua 
ativação, quer numa base permanente, quer 
em função dos preços do mercado.

Or. pt

Alteração 11
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Solicita à Comissão que, uma vez 
conhecidos os resultados dos novos 
estudos de impacto, se comprometa a 
ponderar as suas posições de supressão 
dos diferentes sistemas de quotas e 
direitos de produção (açúcar, leite, 
direitos de plantação de vinha), sobretudo 
em relação às zonas com desvantagens, 
em particular as zonas de montanha.

Or. pt

Alteração 12
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 14-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-B) Apela à Comissão para que 
salvaguarde os mecanismos de 
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preferência comunitária e privilegie os 
mecanismos de intervenção e de 
armazenamento (públicos e privados).

Or. pt

Alteração 13
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 14-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-C) Considerando que o Fundo 
Europeu de Ajustamento à Globalização é 
inadequado para responder às 
consequências dos acordos comerciais 
para o setor agrícola, devendo essas 
respostas e a devida dotação orçamental 
serem transferidas para o âmbito da 
política agrícola comum e do respetivo 
orçamento.

Or. pt

Alteração 14
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) O consumo de frutas e produtos 
hortícolas e de produtos lácteos pelas 
crianças deve ser encorajado, 
nomeadamente aumentando de forma 
sustentável a proporção desses produtos no 
regime alimentar das crianças, na fase de 
formação dos seus hábitos alimentares. 
Deve, pois, promover-se uma ajuda da 
União para financiar ou cofinanciar a 
distribuição desses produtos às crianças 

(25) O consumo de frutas e produtos 
hortícolas e de produtos lácteos pelas 
crianças deve ser encorajado, 
nomeadamente aumentando de forma 
sustentável a proporção desses produtos no 
regime alimentar das crianças, na fase de 
formação dos seus hábitos alimentares. 
Deve, pois, promover-se uma ajuda da 
União para financiar ou cofinanciar a 
distribuição desses produtos às crianças 



AM\913428PT.doc 9/54 PE496.469v01-00

PT

nos estabelecimentos de ensino. nos estabelecimentos de ensino, 
incentivando, simultaneamente, um 
abastecimento baseado na produção 
sazonal e em pequena escala.

Or. it

Alteração 15
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) É necessário um financiamento da 
União para incentivar as organizações de 
operadores aprovadas a elaborarem 
programas de trabalho destinados a 
melhorar a qualidade da produção de azeite 
e de azeitonas de mesa. Assim, o presente 
regulamento deve dispor que o apoio da 
União seja concedido de acordo com as 
prioridades atribuídas às atividades 
desenvolvidas no âmbito dos respetivos 
programas de trabalho. No entanto, as 
atividades em causa devem limitar-se às de 
maior utilidade, sendo conveniente 
introduzir o cofinanciamento para melhorar 
a qualidade desses programas.

(30) É necessário um financiamento da 
União para incentivar as organizações de 
operadores aprovadas a elaborarem 
programas de trabalho destinados a 
melhorar a qualidade da produção de azeite 
e de azeitonas de mesa, dirigido 
especialmente às regiões dos países do sul 
da União especializadas nesta produção. 
Assim, o presente regulamento deve dispor 
que o apoio da União seja concedido de 
acordo com as prioridades atribuídas às 
atividades desenvolvidas no âmbito dos 
respetivos programas de trabalho. No 
entanto, as atividades em causa devem 
limitar-se às de maior utilidade, sendo 
conveniente introduzir o cofinanciamento 
para melhorar a qualidade desses 
programas.

Or. fr

Alteração 16
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de regulamento
Considerando 37
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Texto da Comissão Alteração

(37) Nas regiões em que a organização da 
produção no setor das frutas e produtos 
hortícolas é fraca, deve ser permitida a 
concessão de contribuições financeiras 
complementares ao nível nacional. No caso 
dos Estados-Membros com especiais 
desvantagens ao nível estrutural, essas 
contribuições devem poder ser 
reembolsadas pela União.

(37) Nas regiões em que a organização da 
produção no setor das frutas e produtos 
hortícolas é fraca, em especial nas regiões 
montanhosas e insulares ou ainda nas 
regiões dos Estados do sul da União
particularmente afetadas por imprevistos 
climáticos, como a seca, deve ser 
permitida a concessão de contribuições 
financeiras complementares ao nível 
nacional. No caso dos Estados-Membros
com especiais desvantagens ao nível 
estrutural e afetados pelo atual contexto de 
crise económica e social, essas 
contribuições devem poder ser 
reembolsadas pela União.

Or. fr

Alteração 17
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de regulamento
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) A apicultura caracteriza-se pela 
diversidade das condições de produção e 
dos rendimentos, bem como pela dispersão 
e heterogeneidade dos agentes económicos 
aos níveis da produção e da 
comercialização. Além disso, atendendo à 
extensão da varroose nos últimos anos em 
diversos Estados-Membros e aos 
problemas causados por esta doença à 
produção de mel, continua a ser necessária 
uma ação ao nível da União, uma vez que 
não é possível erradicar totalmente a 
doença, que deve ser tratada com produtos 
autorizados. Em tais condições, e a fim de 
melhorar a produção e a comercialização 
dos produtos apícolas na União, devem ser 
elaborados, para o setor, programas 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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nacionais trienais com vista a melhorar as 
condições gerais de produção e 
comercialização de produtos apícolas. 
Esses programas nacionais devem ser 
parcialmente financiados pela União.

Or. fr

Alteração 18
Seán Kelly

Proposta de regulamento
Considerando 48-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(48-A) A promoção e comercialização de 
produtos agrícolas da União na própria 
União e em países terceiros devem
constituir uma medida essencial elegível 
para os programas de apoio nacionais.

Or. en

Alteração 19
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

(54) Tendo em conta o interesse dos 
consumidores em receberem informações 
adequadas e transparentes sobre os 
produtos, deve poder determinar-se o local 
de produção, caso a caso e ao nível 
geográfico adequado, sem deixar de 
atender às especificidades de alguns 
setores, em especial no que se refere aos 
produtos agrícolas transformados.

(54) Tendo em conta o interesse dos 
consumidores em receberem informações 
adequadas e transparentes sobre os 
produtos, deve poder determinar-se o local 
de produção, caso a caso e ao nível 
geográfico adequado, atendendo aos 
impactos que uma informação incompleta 
e incorreta pode ter no tecido económico e 
produtivo do território de referência, e
sem deixar de atender às especificidades de 
alguns setores a nível regional, em 
especial no que se refere aos produtos 
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agrícolas transformados.

Or. it

Alteração 20
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 84-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(84-A) A fim de ter em conta as 
especificidades do setor do açúcar, a 
Comissão deve garantir um equilíbrio 
equitativo de direitos e obrigações entre os 
produtores do setor do açúcar da União, 
por forma a facultar a todas as partes 
interessadas condições equitativas de 
acesso às matérias-primas.

Or. en

Alteração 21
Seán Kelly

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 reforma de grande impacto 
levada a cabo no setor do açúcar em 2006 
e de prosseguir os esforços que, desde 
então, têm vindo a envidar para se 
tornarem competitivos, deve ser 
prolongada até ao final da campanha de 
comercialização de 2019-2020 uma versão 
revista do presente regime de quotas, se, 
ao contrário do previsto, as quotas não 
terminarem em 2015. O sistema revisto 
deverá permitir que todos os 
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Estados-Membros disponham, assim o 
entendam, de quotas de açúcar. O apoio 
da União deve ter como objetivo a 
expansão da indústria açucareira na 
União e devem ser garantidas ajudas para 
os custos de arranque do fabrico de 
açúcar nos Estados-Membros. No 
entanto, as fortes e recorrentes tensões 
observadas no mercado europeu do 
açúcar tornam necessário um mecanismo 
que permita requalificar, de forma 
automática e durante o tempo que for 
necessário, o açúcar extraquota em 
açúcar sob quota, permitindo, assim, 
preservar o equilíbrio estrutural do 
mercado.

Or. en

Justificação

Na sequência das reformas da última década no setor do açúcar, está hoje em vigor um 
regime de quotas ultrapassado, que não satisfaz as necessidades do mercado do açúcar da 
UE. A Europa está atualmente dependente de importações de países terceiros num setor 
estrategicamente importante, que está na base de grande parte do setor alimentar.

Alteração 22
Seán Kelly

Proposta de regulamento
Considerando 85

Texto da Comissão Alteração

(85) As organizações de produtores e suas 
associações podem desempenhar funções 
úteis na concentração da oferta e na 
promoção de boas práticas. As 
organizações interprofissionais podem 
desempenhar um importante papel, 
viabilizando o diálogo entre os agentes da 
cadeia de abastecimento e promovendo 
boas práticas e a transparência do mercado. 
As regras existentes em matéria de 
definição e reconhecimento de tais 
organizações e suas associações em certos 

(85) As organizações de produtores e suas 
associações podem desempenhar funções 
úteis na concentração da oferta e na 
promoção de boas práticas. Reconhece que 
se devem envidar esforços no sentido de 
um maior reforço da posição das 
organizações de produtores em certos 
Estados-Membros. As organizações 
interprofissionais podem desempenhar um 
importante papel, viabilizando o diálogo 
entre os agentes da cadeia de 
abastecimento e promovendo boas práticas 
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setores devem, pois, ser harmonizadas, 
simplificadas e alargadas a fim de prever o 
reconhecimento, mediante pedido, ao 
abrigo de estatutos definidos na legislação 
da UE em todos os setores.

e a transparência do mercado. As regras 
existentes em matéria de definição e 
reconhecimento de tais organizações e suas 
associações em certos setores devem, pois, 
ser harmonizadas, simplificadas e 
alargadas a fim de prever o 
reconhecimento, mediante pedido, ao 
abrigo de estatutos definidos na legislação 
da UE em todos os setores.

Or. en

Alteração 23
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 91-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(91-A) A fim de garantir que os 
produtores tenham acesso a uma parte 
justa da distribuição do rendimento da 
cadeia de abastecimento alimentar, 
sublinha-se que é fundamental ter em 
conta nas Politicas da União a 
necessidade de integrar igualmente as 
relações contratuais que se estabelecem 
entre os produtores e os transformadores 
com a distribuição, numa abordagem 
integral de todas as relações contratuais 
que se estabelecem na cadeia, para que o 
objetivo de participação equitativa seja 
alcançável.

Or. pt

Alteração 24
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 146
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Texto da Comissão Alteração

(146) Nos termos do Regulamento (UE) 
n.º [COM(2010)799], várias medidas 
setoriais, incluindo medidas relativas às
quotas leiteiras, quotas de açúcar e outras 
medidas no setor do açúcar e às restrições 
à plantação de vinhas, bem como certos 
auxílios estatais, caducarão num prazo 
razoável a seguir à entrada em vigor do 
presente regulamento. Após a revogação 
do Regulamento (UE) n.º 
[COM(2010)799], as disposições em causa 
devem continuar a ser aplicáveis até ao 
termo dos regimes a que dizem respeito.

(146) Sublinha a necessidade de avaliar 
circunstanciadamente a supressão dos 
diferentes regimes de quotas e direitos de 
produção (açúcar, leite e direitos de
plantação de vinha), tendo em atenção a 
situação concreta que atravessa cada um 
desses setores e dos seus impactos 
setoriais e territoriais na União.

Or. pt

Alteração 25
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 149

Texto da Comissão Alteração

(149) No que respeita às relações 
contratuais no setor do leite e dos produtos 
lácteos, as medidas estabelecidas no 
presente regulamento justificam-se nas 
circunstâncias económicas atuais do 
mercado do leite e dos produtos lácteos e 
da estrutura da cadeia de abastecimento. 
Devem, portanto, aplicar-se durante um 
período suficientemente longo (tanto antes 
como após a supressão das quotas 
leiteiras), para permitir que produzam 
plenamente os seus efeitos. No entanto, 
dado o seu elevado impacto, devem ter 
caráter temporário e estar sujeitas a 
revisão. A Comissão deve adotar relatórios 
sobre a evolução do mercado do leite, que 
abranjam, em especial, os potenciais 
incentivos para estimular os agricultores a 
participar em acordos de produção 

(149) No que respeita às relações 
contratuais no setor do leite e dos produtos 
lácteos, as medidas estabelecidas no 
presente regulamento justificam-se nas 
circunstâncias económicas atuais do 
mercado do leite e dos produtos lácteos e 
da estrutura da cadeia de abastecimento. 
Devem, portanto, aplicar-se durante um 
período suficientemente longo, para 
permitir que produzam plenamente os seus 
efeitos. No entanto, dado o seu elevado 
impacto, devem ter caráter temporário e 
estar sujeitas a revisão. A Comissão deve 
adotar relatórios sobre a evolução do 
mercado do leite, que abranjam, em 
especial, os potenciais incentivos para 
estimular os agricultores a participar em 
acordos de produção conjunta, a apresentar 
até 30 de junho de 2014 e 31 de dezembro 
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conjunta, a apresentar até 30 de junho de 
2014 e 31 de dezembro de 2018.

de 2018.

Or. pt

Alteração 26
Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A Para efeitos do presente 
Regulamento, entende-se por «fenómenos 
climáticos adversos» as condições 
climáticas graves, tais como a geada, o 
granizo, o gelo, a chuva ou a seca, que 
destruam ou reduzam a produção global 
ou a produção de determinada cultura em 
mais de 30 % relativamente à produção 
anual média de cada agricultor. Essa 
produção anual média é calculada com 
base nos três anos anteriores ou numa 
média trienal baseada nos últimos cinco 
anos, excluindo o valor mais alto e o valor 
mais baixo.

Or. en

Alteração 27
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea b) – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) o setor do azeite e das azeitonas de 
mesa;

Or. it
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Alteração 28
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Trigo mole, cevada e milho; a) Trigo mole e duro, cevada e milho;

Or. it

Alteração 29
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Artigo 11 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Para o trigo mole, a cevada e o milho, de 
1 de novembro a 31 de maio;

a) Para o trigo mole e duro, a cevada e o 
milho, de 1 de novembro a 31 de maio;

Or. it

Alteração 30
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Pode ser aberta pela Comissão, por meio 
de atos de execução, para a cevada, o 
milho e o arroz com casca (arroz paddy) 
[incluindo variedades ou tipos específicos 
de arroz com casca (arroz paddy)], se a 
situação do mercado o exigir. Esses atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 162.º, n.º 2;

b) Pode ser aberta pela Comissão, por meio 
de atos de execução, para o trigo duro, a 
cevada, o milho e o arroz com casca (arroz 
paddy) [incluindo variedades ou tipos 
específicos de arroz com casca (arroz 
paddy)], se a situação do mercado o exigir. 
Esses atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 162.º, n.º 2;

Or. it
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Alteração 31
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Relativamente à cevada, ao milho, ao 
arroz com casca (arroz paddy) e à carne de 
bovino.

b) Relativamente ao trigo duro, à cevada, 
ao milho, ao arroz com casca (arroz paddy) 
e à carne de bovino.

Or. it

Alteração 32
Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 33
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 34
Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 35
Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 36
Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 37
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3



AM\913428PT.doc 21/54 PE496.469v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

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

3. Ao elaborarem as suas estratégias, os 
Estados-Membros estabelecem a lista de 
produtos dos setores das frutas e produtos 
hortícolas, das frutas e produtos hortícolas 
transformados e das bananas elegíveis no 
âmbito do respetivo regime. Porém, essa 
lista não inclui produtos excluídos por 
medidas adotadas pela Comissão, por meio 
de atos delegados, nos termos do artigo 
22.º, n.º 2, alínea a). Os Estados-Membros
selecionam os produtos com base em 
critérios objetivos, que incluem a 
sazonalidade e a disponibilidade do 
produto e podem incluir preocupações 
ambientais. Neste contexto, os 
Estados-Membros podem dar preferência 
aos produtos originários da União, 
assegurando, no entanto, que pelo menos 
50 % dos produtos são de origem local ou 
provêm de um raio inferior a 180 km do 
local de fornecimento.

Or. it

Alteração 38
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) 50 % nas regiões menos desenvolvidas; a) 60 % nas regiões menos desenvolvidas;

Or. pt

Alteração 39
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 4 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) 40 % nas regiões menos desenvolvidas; b) 50 % em outras regiões, que não as
menos desenvolvidas;

Or. pt

Alteração 40
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) 75 % nas regiões ultraperiféricas 
referidas no artigo 349.º do Tratado;

c) 85 % nas regiões ultraperiféricas
referidas no artigo 349.º do Tratado;

Or. pt

Alteração 41
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) 65 % nas ilhas menores do mar Egeu, 
definidas no artigo 1.º, n.º 2, do 
Regulamento (CE) n.º 1405/2006.

d) 75 % nas ilhas menores do mar Egeu, 
definidas no artigo 1.º, n.º 2, do 
Regulamento (CE) n.º 1405/2006.

Or. pt

Alteração 42
Seán Kelly

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

Artigo 101.º-A
Atribuição das quotas

1. As atuais quotas nacionais e regionais 
de produção de açúcar, de isoglucose e de 
xarope de inulina são fixadas no anexo 
III-B. Deve ser prolongada até ao final da 
campanha de comercialização de 
2019-2020 uma versão revista do presente 
sistema de quotas, se, ao contrário do 
previsto, as quotas não terminarem em 
2015. O sistema revisto deverá permitir 
que todos os Estados-Membros
disponham, assim o entendam, de quotas 
de açúcar. O apoio da União deve ter
como objetivo a expansão da indústria 
açucareira na União e devem ser 
garantidas ajudas para os custos de 
arranque do fabrico de açúcar nos 
Estados-Membros.
2. Os Estados-Membros devem atribuir 
uma quota a cada empresa produtora de 
açúcar, de isoglucose ou de xarope de 
inulina estabelecida no seu território e 
aprovada em conformidade com o artigo 
101.º-I.
3. Nos casos de atribuição de quotas a 
empresas açucareiras que disponham de 
mais do que uma unidade de produção, os 
Estados-Membros devem adotar as 
medidas que considerem necessárias para 
terem devidamente em conta os interesses 
dos produtores de beterraba açucareira e 
de cana-de-açúcar.

Or. en

Alteração 43
Luís Paulo Alves

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

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

Or. pt

Justificação

Vários estudos sugerem que a supressão dos direitos de plantação («Os impactos 
socioeconómicos e territoriais da liberalização dos direitos de plantação de vinhas» («Étude 
sur les impacts sócio-économiques et territoriaux de la libéralisation des droits de plantations 
viticoles»). Estudo AREV – MOISA, março de 2012) e das quotas é sinónimo de concentração 
da produção em determinados territórios com consequências económicas, territoriais e 
ambientais que não foram bem avaliadas pela Comissão.

Alteração 44
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 105 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. pt

Alteração 45
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 105 – n.º 2 – alínea e-J) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. pt

Alteração 46
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 105 – n.º 2 – alínea e-K) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

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

Or. pt

Alteração 47
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 105 – n.º 2 – alínea e-L) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

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

Or. pt

Alteração 48
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 105 – n.º 2 – alínea e-M) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-M) Poderes delegados
A fim de garantir que o sistema de quotas 
do leite atinge os seus objetivos, em 
particular, relativamente ao cálculo e uso 
eficiente das quotas individuais, cobrança 
e utilização da imposição sobre os 
excedentes, a Comissão pode, por meio de 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 160.º, adotar regras sobre:
a) a conversão temporária e definitiva das 
quotas;
b) o uso da quota não utilizada;
c) o limite para o fator de correção da 
matéria gorda;
d) a obrigação de entrega dos produtores 
a um comprador autorizado;
e) os critérios para autorização dos 
compradores por parte dos 
Estados-Membros;
f) os critérios objetivos para a 
redistribuição da taxa suplementar;
g) a adaptação da definição «vendas 
diretas», tendo em conta a definição de 
«entregas» estabelecida na alínea f) do 



AM\913428PT.doc 29/54 PE496.469v01-00

PT

artigo 105 A.

Or. pt

Alteração 49
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 105 – n.º 2 – alínea e-N) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-N) Poderes de execução
A Comissão pode fixar, por meio de atos 
de execução adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 162.º, n.º 2, regras relativas a:
a) às conversões definitivas e a divisão das 
quotas nacionais depois da notificação do 
Estados-Membros entre entregas e vendas 
diretas;
b) o estabelecimento do coeficiente para o 
teor de matéria gorda da quota individual 
e a correção de matéria gorda;
c) o estabelecimento por parte dos 
Estados-Membros dos equivalentes em 
leite;
d) o procedimento e prazo para a 
aplicação do pagamento da imposição 
suplementar, a redistribuição, a redução 
ou a antecipação da mesma;
e) a aplicação de juros no caso do atraso 
no pagamento;
f) informação aos produtores sobre novas 
definições, comunicação das quotas 
individuais e notificações da imposição 
suplementar;
g) comunicação e informação sobre as 
solicitações e acordos no âmbito da 
imposição suplementar no setor;
h) o estabelecimento e um modelo para as 
declarações de entregas e vendas diretas;
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i) declarações a realizar, registos a manter 
e informação a comunicar por parte dos 
produtores aos compradores;
j) controlos sobre entregas e vendas 
diretas.

Or. pt

Alteração 50
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 105 – n.º 2 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. pt

Alteração 51
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 105 – n.º 2 – alínea e-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. pt
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Alteração 52
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 105 – n.º 2 – alínea e-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. pt

Alteração 53
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 105 – n.º 2 – alínea e-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-E) Ajudas para a aquisição de quotas
As autoridades públicas não podem 
conceder qualquer assistência financeira, 
diretamente relacionada com a aquisição 
de quotas, à cessão, transferência ou 
atribuição de quotas ao abrigo da 



PE496.469v01-00 34/54 AM\913428PT.doc

PT

presente secção.

Or. pt

Alteração 54
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 105 – n.º 2 – alínea e-F) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. pt

Alteração 55
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 105 – n.º 2 – alínea e-G) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. pt

Alteração 56
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 105 – n.º 2 – alínea e-H) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

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

Or. pt

Alteração 57
Luís Paulo Alves
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Proposta de regulamento
Artigo 105 – n.º 2 – alínea e-I) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 58
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 105 – n.º 2 – alínea e) – travessão 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- SUBSECÇÃO 1 (nova)
REGIME DE CONTROLO DA 
PRODUÇÃO

Or. pt

Alteração 59
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 105-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 105.º- A
Para efeitos da presente secção, entende-

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

Or. pt

Alteração 60
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 105-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 105.º- B
Quotas nacionais no setor do leite

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

Or. pt

Alteração 61
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 105-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 105.º- C
Quotas individuais no setor do leite

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

Or. pt
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Alteração 62
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 105-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 105.º- D
Atribuição de quotas provenientes da 

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

Or. pt

Alteração 63
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 105-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 105.º-E
Gestão das quotas

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

Or. pt

Alteração 64
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 105-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 105.º-F
Teor de matéria gorda

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

Or. pt

Alteração 65
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 105-G (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 105.º-G
Reserva nacional

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

Or. pt

Alteração 66
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 105-H (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 105.º-H
Casos de inatividade

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

Or. pt

Alteração 67
Luís Paulo Alves

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

Texto da Comissão Alteração

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

ii) contribuição para uma melhor 
coordenação da colocação dos produtos no 
mercado, nomeadamente através de 
pesquisas e de estudos de mercado, 
incluindo a elaboração de índices que 
integrem custos, tendências e a evolução 
dos mercados;

Or. pt

Alteração 68
Luís Paulo Alves

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



PE496.469v01-00 48/54 AM\913428PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

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

xi) realização de ações de promoção.

Or. pt

Alteração 69
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 112 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Alteração 70
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 117 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3 A. As disposições em matéria de 
comercialização aplicáveis aos produtos 
da União, incluindo as adotadas nos 
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setores veterinário, fitossanitário e 
alimentar para garantir que os produtos 
respeitam as normas de higiene, de saúde 
humana e das plantas e de bem-estar 
animal, bem como as normas de proteção 
ambiental, aplicam-se igualmente aos 
produtos importados. Não poderão 
emitir-se certificados de importação para 
produtos importados pela União Europeia 
que não cumpram essas disposições.

Or. pt

Alteração 71
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 131 – n.º 3 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Devem ser adotadas medidas de 
salvaguarda, em particular quando os 
produtos agrícolas importados de países 
terceiros não garantam a segurança 
alimentar e a rastreabilidade e não 
respeitem todas as condições sanitárias, 
ambientais e de bem-estar animal 
previstas para o mercado interno, quando 
haja situações de crise nos mercados ou 
se detetem incumprimentos das condições 
estabelecidas nos certificados de 
importação em matéria de preços, 
quantidades ou calendários. Este controlo 
das condições previstas para a importação 
de produtos agrícolas deve realizar-se 
através de um sistema integrado de 
controlo, em tempo real, das importações 
para a UE.

Or. pt
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Alteração 72
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 144 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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.

O artigo 101, n.º 1, do Tratado não é 
aplicável, em especial:

a) 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. do presente 
regulamento, ou de associações de 
organizações de produtores reconhecidas 
nos termos do artigo 107. 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;.

b) aos acordos, decisões e práticas 
concertadas adotadas em conformidade 
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com o previsto nas secções 3 e 4 do 
capítulo II, título II do presente 
regulamento;
c) aos acordos, decisões e práticas que 
tenham por objeto a definição de índices 
de referência cujo objetivo seja a 
cobertura dos custos pelos produtores.

Or. pt

Alteração 73
Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 144 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta a necessidade de garantir 
uma aplicação harmonizada das regras de 
concorrência da União no setor agrícola, 
a Comissão deve desenvolver orientações 
específicas no sentido de facilitar a 
aplicação, pelas autoridades nacionais 
competentes, dos artigos 101.º a 106.º do 
Tratado às práticas, às decisões e aos 
acordos relacionados com a produção ou 
a comercialização de produtos agrícolas.

Or. en

Alteração 74
Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 154 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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 

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, 
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por quaisquer outros fatores que afetem o 
mercado, a Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados nos termos do 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.

por descidas significativas da margem do 
produtor 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.

Or. en

Alteração 75
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 155 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Contudo, no que se refere aos setores da 
carne de bovino, do leite e dos 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 dos produtos 
lácteos, da carne de suíno e da carne de 
ovino e de caprino, e em caso de luta 
contra a febre aftosa e de medidas de 
erradicação de doenças abrangidas pelos 
programas adotados para cada 
Estado-Membro, a União presta um 
cofinanciamento equivalente a 60 % de tais 
despesas.

Or. pt

Alteração 76
Seán Kelly

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 156.º-A
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Medidas destinadas a resolver 
desequilíbrios graves no mercado do leite 

e produtos lácteos
1. Em caso de desequilíbrio grave no 
mercado do leite e dos produtos lácteos, a 
Comissão pode decidir conceder uma 
ajuda aos produtores de leite que reduzam 
voluntariamente a sua produção em, pelo 
menos, 5 % relativamente ao mesmo 
período do ano precedente e durante um 
período de, pelo menos, 3 meses 
renováveis.
2. Na preparação para a abolição das 
quotas leiteiras depois de 2015, as 
seguintes medidas devem ser consideradas 
uma redução da produção, em 
conformidade com as condições 
estabelecidas pela Comissão nos termos 
do n.º 4, ou uma forma de retirada do 
mercado:
a) o fornecimento de leite a título gratuito 
a uma organização de beneficência;
b) a transferência de quotas leiteiras entre 
Estados-Membros através de acordos 
bilaterais;
c) a exportação direta de leite ou produtos 
lácteos para países terceiros.
3. A União deve apoiar a realização de 
uma avaliação de impacto que permita 
analisar a possibilidade de permitir aos 
Estados-Membros considerar o leite 
extraquota a primeira produção de leite 
da campanha de comercialização 
seguinte.
4. No decurso do período indicado no 
n.º 1, primeiro parágrafo, os produtos de 
empresas que tenham implementado esse 
sistema segundo as modalidades 
mencionadas no n.º 1, primeiro 
parágrafo, beneficiam prioritariamente 
das medidas de intervenção no mercado 
que constam da parte II, título I, 
efetuadas no mercado do leite e produtos 
lácteos.
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5. Tendo em conta a necessidade de 
garantir um funcionamento eficaz e 
adequado do presente mecanismo, a 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 160.º a fim de estabelecer:
a) o montante da ajuda e da dedução 
referidas no n.º 1;
b) os critérios de elegibilidade a respeitar 
para beneficiar da ajuda;
c) as condições específicas de ativação do 
presente mecanismo;
d) as condições em que as distribuições 
gratuitas de leite aos organismos 
caritativos referidos no n.º 2 podem ser 
consideradas uma redução da produção.

Or. en

Justificação

Deve evitar-se a imposição de taxas aos agricultores mais produtivos que se estão a preparar 
para um mercado liberalizado.


