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Proposta de resolução
N.º 1-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

 1-C. Regista as declarações da Comissão 
anexas à presente resolução;

Or. en

Para conhecimento, o teor das declarações é o seguinte:

Declaração da Comissão sobre as regras de comercialização do azeite

A Comissão toma nota do acordo político alcançado entre o Parlamento e o Conselho sobre a 
alteração 106 do Parlamento, que introduz um novo artigo 167.º-A no Regulamento OCM relativo 
ao setor do azeite. A Comissão observa que a alteração acordada pelo Parlamento e pelo Conselho 
não respeita o princípio da continuidade das regras que regulam o Regulamento de Transição, tem 
natureza substantiva e foi incluída pelos colegisladores sem a avaliação de impacto exigida no ponto 
15 do Acordo Interinstitucional «Legislar Melhor». A Comissão recorda o seu empenho em 
preservar uma concorrência efetiva no setor agrícola e em cumprir plenamente os objetivos da PAC 
estabelecidos no artigo 39.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

Declaração da Comissão sobre pagamentos ZCN

A Comissão toma nota do acordo alcançado entre os colegisladores segundo o qual, quando 
integrados no FEADER, os fundos do Instrumento Europeu de Recuperação (IER) poderão ser 
utilizados para financiar pagamentos destinados às zonas com condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas (pagamentos ZCN). 
A Comissão manifestou já a sua preocupação com a reduzida contribuição dos pagamentos 
ZCN para os objetivos ambientais e climáticos, uma vez que os agricultores não são obrigados 
a adotar práticas específicas para beneficiar desses pagamentos. Por este motivo, a inclusão dos 
pagamentos ZCN na parte dos fundos IER destinada a contribuir para os objetivos ambientais 
e climáticos não deverá ser considerada um precedente durante as negociações sobre a futura 
PAC. 


