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ALTERAÇÕES

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão dos Orçamentos e 
a Comissão do Controlo Orçamental, competentes quanto à matéria de fundo, a ter em conta 
as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 253-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(253-A) Os mercados agrícolas 
deverão ser transparentes e as 
informações relativas aos preços deverão 
ser acessíveis e úteis para todos os 
intervenientes. Faz parte do papel da 
União facilitar a transparência no 
mercado da União. Para esse efeito, a 
próxima reforma da PAC deverá reforçar 
a transparência do mercado, através de 
observatórios dos preços agrícolas para 
cada setor, de modo a fornecer uma 
análise contínua, segmento a segmento 
dos mercados agrícolas, com a 
participação dos atores económicos, e 
disponibilizar periodicamente dados 
relevantes e previsões.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 253-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(253-B) Nos termos do artigo 42.º e 
do artigo 43.º, n.º 2, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, os 
objetivos da política agrícola comum 
devem ter precedência sobre todas as 
regras de concorrência da União.
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 62.º – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso o orçamento seja executado 
em regime de execução partilhada, a 
Comissão e os Estados-Membros 
respeitarão os princípios da boa gestão 
financeira, da transparência e da não 
discriminação, bem como garantem a 
visibilidade da ação da União. Para o 
efeito, a Comissão e os Estados-Membros 
cumprem as suas respetivas obrigações de 
controlo e auditoria e assumem as 
responsabilidades delas decorrentes, 
estabelecidas no presente regulamento. São 
previstas disposições complementares nas 
regras setoriais.

1. Caso o orçamento seja executado 
em regime de execução partilhada, a 
Comissão e os Estados-Membros 
respeitarão os princípios da boa gestão
financeira, da transparência e da não 
discriminação, bem como garantem a 
visibilidade da ação da União. Para o 
efeito, a Comissão e os Estados-Membros 
cumprem as suas respetivas obrigações de 
controlo e auditoria e assumem as 
responsabilidades delas decorrentes, 
estabelecidas no presente regulamento. São 
previstas disposições complementares nas 
regras setoriais. As regras setoriais 
preveem o quadro para garantir a 
aplicação dos princípios de 
subsidiariedade e proporcionalidade. O 
princípio de proporcionalidade deve ser 
reforçado estabelecendo requisitos 
mínimos e reforçando a flexibilidade, 
prevendo uma margem de apreciação e a 
responsabilização dos Estados-Membros. 
Os Estados-Membros devem prever os 
pormenores dos procedimentos de 
financiamento em conformidade com o 
quadro estabelecido no presente 
regulamento.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

No âmbito da sua avaliação dos riscos e em 
conformidade com as regras setoriais, a 
Comissão acompanha os sistemas de 
gestão e controlo estabelecidos nos 

No âmbito da sua avaliação dos riscos e em 
conformidade com as regras setoriais, a 
Comissão acompanha os sistemas de 
gestão e controlo estabelecidos nos 
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Estados-Membros. Nas suas atividades de 
auditoria, a Comissão respeita o princípio 
da proporcionalidade e tem em conta o 
nível de risco avaliado em conformidade 
com as regras setoriais.

Estados-Membros. Nas suas atividades de 
auditoria, a Comissão respeita o princípio 
da proporcionalidade e tem em conta o 
nível de risco avaliado em conformidade 
com as regras setoriais. O limiar de 
materialidade para um risco tolerável é de 
4 %.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 267 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (UE) n.º 1305/2013
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea n)

Texto da Comissão Alteração

n) «Jovem agricultor», uma pessoa 
que não tenha mais de 40 anos no 
momento da apresentação do pedido, que 
possua aptidões e competências 
profissionais adequadas e se instale pela 
primeira vez numa exploração agrícola na 
qualidade de responsável dessa exploração; 
a instalação pode ser feita individualmente 
ou em conjunto com outros agricultores;

n) «Jovem agricultor», uma pessoa 
que não tenha mais de 40 anos no 
momento da apresentação do pedido, que 
possua aptidões e competências 
profissionais adequadas e se instale pela 
primeira vez numa exploração agrícola na 
qualidade de responsável dessa exploração; 
a instalação pode ser feita individualmente 
ou em conjunto, sob qualquer forma 
jurídica, com outros agricultores. A pessoa 
em causa será identificada como 
proprietário de uma empresa agrícola 
associativa, quando estiver incluída entre 
os acionistas. Nesse caso, uma eventual 
assistência será limitada à percentagem 
de ações na empresa;

Em derrogação do disposto no primeiro 
parágrafo e em circunstâncias 
devidamente justificadas, os Estados-
Membros podem aplicar o disposto no 
presente ponto a jovens agricultores com 
não mais de 40 anos de idade no momento 
da apresentação do pedido, que possuam 
aptidões e competências profissionais 
adequadas, mesmo que exerçam já uma 
atividade agrícola por sua conta numa 
exploração agrícola na qualidade de 
responsável dessa exploração. Caso não 
tenham sido beneficiários de um apoio 
específico para jovens agricultores no 
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programa da PAC 2006-2013 ou no atual 
programa da PAC 2013-2020, o apoio 
deverá continuar durante um máximo de 
cinco anos;

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 267 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea c)
Regulamento (UE) n.º 1305/2013
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea s)

Texto da Comissão Alteração

s) «Data da instalação», data em que 
se inicia o processo de instalação através 
de uma ou várias ações a serem executadas 
pelo requerente.;

s) «Data da instalação», data em que o 
requerente executa ou conclui uma ou 
várias ações relacionadas com a 
instalação referida na alínea n).;

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 267 – parágrafo 1 – ponto 2-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 1305/2013
Artigo 11 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto em vigor Alteração

2-A. No artigo 11.º, a alínea a) passa a 
ter a seguinte redação:

«a) A Comissão toma uma decisão, por 
meio de atos de execução, sobre pedidos de 
alteração de programas respeitantes a uma 
ou várias das seguintes alíneas:

«a) A Comissão toma uma decisão, por 
meio de atos de execução, sobre pedidos de 
alteração de programas respeitantes a um 
aumento das taxas de contribuição do 
FEADER para uma ou várias medidas.»

i) uma alteração da estratégia do 
programa através de uma alteração 
superior a 50 % do objetivo quantificado 
ligado a um domínio;

ii) uma alteração das taxas de 
contribuição do FEADER para uma ou 
várias medidas;

iii) uma alteração da contribuição 
total da União ou da sua repartição anual 
a nível do programa;»
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(No artigo 267.º, n.º 1, da proposta COM, não existe um ponto 3 enquanto tal. No ponto 2, o 
texto do ato de base está incorretamente numerado como ponto 3. Tal significa que a 

numeração subsequente dos pontos desse parágrafo está também incorreta.)

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 267 – parágrafo 1 – ponto 2-B (novo)
Regulamento (UE) n.º 1305/2013
Artigo 14 – n.º 4

Texto em vigor Alteração

2-B. No artigo 14.º, o n.º 4 passa a ter a 
seguinte redação:

«4. São elegíveis, no âmbito desta 
medida, as despesas de organização e 
realização da transferência de 
conhecimentos ou das ações de 
informação. No caso de projetos de 
demonstração, o apoio pode também cobrir 
custos de investimento pertinentes. As 
despesas de deslocação e alojamento e as 
ajudas de custo dos participantes, bem 
como os custos de substituição dos 
agricultores, são também elegíveis. Todos 
os custos a que se refere o presente número 
devem ser pagos ao beneficiário.»

«4. São elegíveis, no âmbito desta 
medida, as despesas de organização e 
realização da transferência de 
conhecimentos ou das ações de 
informação. As infraestruturas instaladas 
devido a uma ação de demonstração 
podem ser utilizadas após a conclusão da 
operação. No caso de projetos de 
demonstração, o apoio pode também cobrir 
custos de investimento pertinentes. As 
despesas de deslocação e alojamento e as 
ajudas de custo dos participantes, bem 
como os custos de substituição dos 
agricultores, são também elegíveis. Todos 
os custos a que se refere o presente número 
devem ser pagos ao beneficiário.»

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 267 – parágrafo 1 – ponto 2-C (novo)
Regulamento (UE) n.º 1305/2013
Artigo 15 – n.º 2

Texto em vigor Alteração

2-C. No artigo 15.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redação:

«2. Os beneficiários do apoio previsto 
no n.º 1, alíneas a) e c), são os prestadores 

«2. Os beneficiários do apoio previsto 
no n.º 1, alíneas a) e c), são ou os 
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dos serviços de aconselhamento ou de 
formação. O apoio previsto no n.º 1, alínea 
b), é concedido à autoridade ou organismo 
selecionado para criar os serviços de gestão 
agrícola, de substituição na exploração e de 
aconselhamento agrícola ou florestal.»

prestadores dos serviços de 
aconselhamento ou de formação ou o 
organismo público responsável pela 
seleção dos prestadores. O apoio previsto 
no n.º 1, alínea b), é concedido à 
autoridade ou organismo selecionado para 
criar os serviços de gestão agrícola, de 
substituição na exploração e de 
aconselhamento agrícola ou florestal.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1. No 
artigo 267.º, n.º 1, da proposta COM, não existe um ponto 3 enquanto tal. No ponto 2, o texto 
do ato de base está incorretamente numerado como ponto 3. Tal significa que a numeração 

subsequente dos pontos desse parágrafo está também incorreta.)

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 267 – parágrafo 1 – ponto 2-D (novo)
Regulamento (UE) n.º 1305/2013
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto em vigor Alteração

2-D. No artigo 15.º, n.º 3, o primeiro
parágrafo passa a ter a seguinte redação:

«As autoridades ou organismos 
selecionados para fornecer serviços de 
aconselhamento devem dispor dos recursos 
adequados, em termos de pessoal 
qualificado e com formação regular, bem 
como de experiência e fiabilidade no que 
respeita aos domínios em que se propõem 
intervir. Os beneficiários desta medida são 
escolhidos na sequência de convite à 
apresentação de propostas. O
procedimento de seleção é regido pela 
direito dos contratos públicos e é aberto 
tanto aos organismos públicos como aos 
privados. O procedimento deve ser 
objetivo e excluir os candidatos que 
apresentem conflitos de interesses.»

«As autoridades ou organismos 
selecionados para fornecer serviços de 
aconselhamento devem dispor dos recursos 
adequados, em termos de pessoal 
qualificado e com formação regular, bem 
como de experiência e fiabilidade no que 
respeita aos domínios em que se propõem 
intervir. Os fornecedores desta medida são 
escolhidos na sequência de um
procedimento de seleção aberto tanto aos 
organismos públicos como aos privados. O 
procedimento deve ser objetivo e excluir os 
candidatos que apresentem conflitos de 
interesses.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1. No 
artigo 267.º, n.º 1, da proposta COM, não existe um ponto 3 enquanto tal. No ponto 2, o texto 
do ato de base está incorretamente numerado como ponto 3. Tal significa que a numeração 

subsequente dos pontos desse parágrafo está também incorreta.)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=PT
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Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 267 – parágrafo 1 – n.º 2-E (novo)
Regulamento (UE) n.º 1305/2013
Artigo 16 – n.º 1 – parte introdutória

Texto em vigor Alteração

2-E. No artigo 16.º, n.º 1, a parte 
introdutória passa a ter a seguinte 
redação:

«1. O apoio concedido no âmbito desta 
medida abrange os agricultores e 
agrupamentos de agricultores que 
participam pela primeira vez em:»

«1. O apoio concedido no âmbito desta 
medida abrange os agricultores e 
agrupamentos de agricultores que 
participam pela primeira vez ou que 
participaram nos cinco anos precedentes 
em:»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=PT. 
No artigo 267.º, n.º 1, da proposta COM, não existe um ponto 3 enquanto tal. No ponto 2, o 

texto do ato de base está incorretamente numerado como ponto 3. Tal significa que a 
numeração subsequente dos pontos desse parágrafo está também incorreta.)

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 267 – parágrafo 1 – ponto 2-F (novo)
Regulamento (UE) n.º 1305/2013
Artigo 16 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-F. No artigo 16.º, n.º 3, após o 
primeiro parágrafo, é inserido o seguinte 
parágrafo:

«No caso de participação inicial anterior 
ao pedido de apoio no âmbito do n.º 1, a 
duração máxima de cinco anos é reduzida 
pelo número de anos decorridos entre a 
participação inicial num regime de 
qualidade e o momento do pedido de 
apoio.».

(No artigo 267.º, n.º 1, da proposta COM, não existe um ponto 3 enquanto tal. No ponto 2, o 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=PT
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texto do ato de base está incorretamente numerado como ponto 3. Tal significa que a 
numeração subsequente dos pontos desse parágrafo está também incorreta.)

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 267 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (UE) n.º 1305/2013
Artigo 17 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Incidam na transformação, 
comercialização e/ou desenvolvimento dos 
produtos agrícolas abrangidos pelo anexo I 
do TFUE ou do algodão, com exceção dos 
produtos da pesca; o resultado do processo 
de produção pode ser um produto que não 
conste do referido anexo; nos casos em 
que o apoio seja concedido sob a forma de 
instrumentos financeiros, o meio utilizado 
pode igualmente ser um produto que não 
conste do anexo I do TFUE sob a 
condição de o investimento contribuir 
para uma ou várias prioridades de 
desenvolvimento rural da União;

b) Incidam na transformação, 
comercialização e/ou desenvolvimento dos 
produtos agrícolas abrangidos pelo anexo I 
do TFUE ou do algodão, com exceção dos 
produtos da pesca; o resultado do processo 
de produção pode ser um produto que não 
conste do referido anexo;

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 267 – parágrafo 1 – ponto 4-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 1305/2013
Artigo 17 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. No artigo 17.º, é inserido o 
seguinte número:

«2-A. Um apoio a título do n.º 1, alíneas 
a), b), c) e d), cujo pedido conduza a 
descer abaixo da dotação mínima de 25 % 
não pode ser aprovado.».

Alteração 15

Proposta de regulamento
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Artigo 267 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a)
Regulamento (UE) n.º 1305/2013
Artigo 19 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O pedido de apoio ao abrigo do n.º 1, 
alínea a), subalínea i), deve ser apresentado 
no prazo de 24 meses a contar da data da 
instalação.

O pedido de apoio ao abrigo do n.º 1, 
alínea a), subalínea i), deve ser apresentado 
o mais tardar 24 meses após a data da 
instalação.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 267 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a)
Regulamento (UE) n.º 1305/2013
Artigo 19 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros definem os limites 
máximo e mínimo por beneficiário para 
permitir o acesso ao apoio previsto no n.º 
1, alínea a), subalíneas i) e iii). O limite 
mínimo para o apoio previsto no n.º 1, 
alínea a), subalínea i), é superior ao limite 
máximo fixado para o apoio previsto no n.º 
1, alínea a), subalínea iii). O apoio é 
limitado às explorações abrangidas pela 
definição de micro e pequenas empresas.

Os Estados-Membros definem os limites 
máximo e mínimo para permitir o acesso 
ao apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalíneas i) e iii). O limite mínimo para o 
apoio previsto no n.º 1, alínea a), subalínea 
i), é superior ao limite máximo fixado para 
o apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
subalínea iii). O apoio é limitado às 
explorações abrangidas pela definição de 
micro e pequenas empresas.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 267 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea c)
Regulamento (UE) n.º 1305/2013
Artigo 19 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
é concedido sob a forma de pagamento 
efetuado em, pelo menos, duas frações. As 
frações podem ser degressivas. O 
pagamento da última fração, a título do n.º 
1, alínea a), subalíneas i) e ii), está sujeito à 
correta execução do plano de atividades.;

5. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), 
é concedido sob a forma de pagamento 
efetuado em, pelo menos, duas frações. As 
frações podem ser degressivas. O 
pagamento da última fração, a título do n.º 
1, alínea a), subalíneas i) e ii), está sujeito à 
correta execução do plano de atividades e é 
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efetuado, em qualquer caso, no prazo de 
um ano após a execução integral do plano 
de atividades.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 267 – parágrafo 1 – ponto 6-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 1305/2013
Artigo 23 – título

Texto em vigor Alteração

6-A. O título do artigo 23.º passa a ter a 
seguinte redação:

«Implantação de sistemas agroflorestais» «Implantação, regeneração ou renovação
de sistemas agroflorestais»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1305-
20150523&qid=1489594815838&from=PT)

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 267 – parágrafo 1 – ponto 6-B (novo)
Regulamento (UE) n.º 1305/2013
Artigo 23 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

6-B. No artigo 23.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redação:

«1. O apoio previsto no artigo 21.º, n.º
1, alínea b), é concedido aos detentores de 
terras privados, aos municípios e às 
respetivas associações e inclui os custos de 
implantação e um prémio anual por hectare 
para cobrir os custos de manutenção, por 
um período máximo de cinco anos.»

«1. O apoio previsto no artigo 21.º, 
n.º 1, alínea b), é concedido aos detentores 
de terras privados, aos municípios e às 
respetivas associações e inclui os custos de 
implantação, regeneração e/ou renovação
e um prémio anual por hectare para cobrir 
os custos de manutenção, por um período 
máximo de cinco anos.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1305-
20150523&qid=1489594815838&from=PT)
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Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 267 – parágrafo 1 – ponto 6-C (novo)
Regulamento (UE) n.º 1305/2013
Artigo 27 – título

Texto em vigor Alteração

6-C. No artigo 27.º, o título passa a ter 
a seguinte redação:

«Criação de agrupamentos e organizações 
de produtores»

«Criação de agrupamentos de produtores, 
organizações de produtores e organizações 
de negociação»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1)

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 267 – parágrafo 1 – ponto 6-D (novo)
Regulamento (UE) n.º 1305/2013
Artigo 27 – n.º 1 – parte introdutória

Texto em vigor Alteração

6-D. No artigo 27.º, n.º 1, a parte 
introdutória passa a ter a seguinte 
redação:

«1. O apoio no âmbito desta medida é 
concedido a fim de facilitar a criação de 
agrupamentos e organizações de 
produtores nos setores agrícola e florestal 
para efeitos de:»

«1. O apoio no âmbito desta medida é 
concedido a fim de facilitar a criação de 
agrupamentos de produtores, organizações 
de produtores e organizações de 
negociação nos setores agrícola e florestal 
para efeitos de:»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1)

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 267 – parágrafo 1 – ponto 6-E (novo)
Regulamento (UE) n.º 1305/2013
Artigo 27 – n.º 1 – alínea d)
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Texto em vigor Alteração

6-E. No artigo 27.º, n.º 1, a alínea d) 
passa a ter a seguinte redação:

«d) Outras atividades que possam ser 
realizadas por agrupamentos e 
organizações de produtores, tais como o 
desenvolvimento de competências 
empresariais e comerciais e a organização 
e facilitação de processos de inovação.»

«d) Outras atividades que possam ser 
realizadas por agrupamentos de 
produtores, organizações de produtores e 
organizações de negociação, tais como o 
desenvolvimento de competências 
empresariais e comerciais e a organização 
e facilitação de processos de inovação.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1)

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 267 – parágrafo 1 – ponto 6-F (novo)
Regulamento (UE) n.º 1305/2013
Artigo 27 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto em vigor Alteração

6-F. No artigo 27.º, n.º 2, o primeiro 
parágrafo passa a ter a seguinte redação:

«O apoio é concedido aos agrupamentos e 
organizações de produtores oficialmente 
reconhecidos pelas autoridades 
competentes dos Estados-Membros com 
base num plano de atividades. Este apoio é 
limitado aos agrupamentos e organizações 
de produtores que sejam PME.»

«O apoio é concedido aos agrupamentos de 
produtores, organizações de produtores e 
organizações de negociação oficialmente 
reconhecidos pelas autoridades 
competentes dos Estados-Membros com 
base num plano de atividades. Este apoio é 
limitado aos agrupamentos de produtores, 
às organizações de produtores e às 
organizações de negociação que sejam 
PME.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1)

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 267 – parágrafo 1 – ponto 6-G (novo)
Regulamento (UE) n.º 1305/2013
Artigo 27 – n.º 2 – parágrafo 2
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Texto em vigor Alteração

6-G. No artigo 27.º, n.º 2, o segundo 
parágrafo passa a ter a seguinte redação:

«Os Estados-Membros verificam se os 
objetivos do plano de atividades foram 
alcançados no prazo de cinco anos a contar 
da data de reconhecimento do agrupamento 
ou organização de produtores.»

«Os Estados-Membros verificam se os 
objetivos do plano de atividades foram 
alcançados no prazo de cinco anos a contar 
da data de reconhecimento do agrupamento 
de produtores, das organizações de 
produtores ou das organizações de 
negociação.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1)

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 267 – parágrafo 1 – ponto 6-H (novo)
Regulamento (UE) n.º 1305/2013
Artigo 27 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto em vigor Alteração

6-H. No artigo 27.º, n.º 3, o segundo 
parágrafo passa a ter a seguinte redação:

«No primeiro ano, os Estados-Membros 
podem pagar ao agrupamento ou 
organização de produtores uma ajuda 
calculada com base no valor anual médio 
da produção comercializada dos seus 
membros durante os três anos anteriores à 
sua adesão ao agrupamento ou 
organização. No caso dos agrupamentos e 
organizações de produtores no setor 
florestal, o apoio pode ser calculado com 
base na produção média comercializada 
pelos membros do agrupamento ou 
organização durante os últimos cinco anos 
anteriores ao reconhecimento, excluindo o 
valor mais elevado e o valor mais baixo.»

«No primeiro ano, os Estados-Membros 
podem pagar ao agrupamento de 
produtores, às organizações de produtores
e às organizações de negociação uma 
ajuda calculada com base no valor anual 
médio da produção comercializada dos 
seus membros durante os três anos 
anteriores à sua adesão ao agrupamento ou 
organização. No caso dos agrupamentos de 
produtores, das organizações de 
produtores e das organizações de 
negociação no setor florestal, o apoio pode 
ser calculado com base na produção média 
comercializada pelos membros do 
agrupamento ou organização durante os 
últimos cinco anos anteriores ao 
reconhecimento, excluindo o valor mais 
elevado e o valor mais baixo.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1)
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Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 267 – parágrafo 1 – ponto 6-I (novo)
Regulamento (UE) n.º 1305/2013
Artigo 27 – n.º 5

Texto em vigor Alteração

6-I. No artigo 27.º, o n.º 5 passa a ter a 
seguinte redação:

«5. Os Estados-Membros podem 
continuar a prestar apoio ao 
estabelecimento de agrupamentos de 
produtores mesmo depois de estes terem 
sido reconhecidos como organizações de 
produtores nas condições previstas no 
Regulamento (UE) n.º 1308/2013.»

«5. Os Estados-Membros podem 
continuar a prestar apoio ao 
estabelecimento de agrupamentos de 
produtores mesmo depois de estes terem 
sido reconhecidos como organizações de 
produtores ou como organizações de 
negociação nas condições previstas no 
Regulamento (UE) n.º 1308/2013.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1)

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 267 – parágrafo 1 – ponto 6-J (novo)
Regulamento (UE) n.º 1305/2013
Artigo 28 – n.º 9

Texto em vigor Alteração

6-J. No artigo 28.º, o n.º 9 passa a ter a 
seguinte redação:

«9. Pode ser concedido apoio para a 
conservação e para a utilização e 
desenvolvimento sustentáveis dos recursos 
genéticos na agricultura relativamente a 
operações não abrangidas pelas disposições 
dos n.os 1 a 8. Esses compromissos podem 
ser cumpridos por outros beneficiários que 
não os referidos no n.º 2.»

«9. Pode ser concedido apoio para a 
conservação e para a utilização e 
desenvolvimento sustentáveis dos recursos 
genéticos na agricultura relativamente a 
operações não abrangidas pelas disposições 
dos n.os 1 a 8. Este apoio não pode ser 
restrito aos recursos endógenos. Esses 
compromissos podem ser cumpridos por 
outros beneficiários que não os referidos 
no n.º 2.»

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1



AD\1124405PT.docx 17/100 PE599.808v02-00

PT

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 267 – parágrafo 1 – ponto 6-K (novo)
Regulamento (UE) n.º 1305/2013
Artigo 29 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

6-K. No artigo 29.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redação:

«1. O apoio ao abrigo da presente 
medida é concedido, por hectare de 
superfície agrícola, aos agricultores ou aos 
agrupamentos de agricultores que se 
comprometam voluntariamente a proceder 
à reconversão para as práticas e métodos da 
agricultura biológica, conforme definidas 
no Regulamento (CE) n.º 834/2007 e sejam 
agricultores ativos na aceção do artigo 9.º 
do Regulamento (UE) n.º 1307/2013.»

«1. O apoio ao abrigo da presente 
medida é concedido, por hectare de 
superfície agrícola e, se devidamente 
justificado, também por cabeça normal, 
aos agricultores ou aos agrupamentos de 
agricultores que se comprometam 
voluntariamente a proceder à reconversão 
para as práticas e métodos da agricultura 
biológica, conforme definidas no 
Regulamento (CE) n.º 834/2007 e sejam 
agricultores ativos na aceção do artigo 9.º 
do Regulamento (UE) n.º 1307/2013.»

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 267 – parágrafo 1 – ponto 6-L (novo)
Regulamento (UE) n.º 1305/2013
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-L. No artigo 31.º, n.º 2, é aditado o 
seguinte parágrafo:

«Os Estados-Membros podem definir 
critérios suplementares objetivos e não 
discriminatórios a partir de 2018. 
Notificam à Comissão essa decisão antes 
de 1 de janeiro de 2018.

Alteração 30

Proposta de regulamento
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Artigo 267 – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea a) – subalínea -i) (nova)
Regulamento (UE) n.º 1305/2013
Artigo 36 – n.º 1 – alínea a)

Texto em vigor Alteração

-i) No artigo 36.º, n.º 1, a alínea a) 
passa a ter a seguinte redação:

«a) As contribuições financeiras para 
prémios de seguro de colheitas, de animais 
e de plantas contra perdas económicas 
causadas aos agricultores por fenómenos 
climáticos adversos, doenças dos animais 
ou das plantas, por pragas, ou por um 
incidente ambiental;»

«a) As contribuições financeiras para 
prémios de seguro de colheitas, de animais 
e de plantas contra perdas económicas 
causadas aos agricultores que aplicam 
boas práticas agrícolas por fenómenos 
climáticos adversos, doenças dos animais 
ou das plantas, por pragas, por um 
incidente ambiental, por um risco 
relacionado com o mercado ou para 
cobrir as variações de receitas;»

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 267 – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea a) – subalínea ii)
Regulamento (UE) n.º 1305/2013
Artigo 36 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Um instrumento de estabilização 
dos rendimentos, sob a forma de 
contribuições financeiras para fundos 
mutualistas, para compensar os agricultores 
de um setor específico por uma diminuição 
acentuada dos seus rendimentos.;

d) Um instrumento setorial de 
estabilização dos rendimentos, sob a forma 
de contribuições financeiras para fundos 
mutualistas, para compensar os agricultores 
de um setor específico por uma diminuição 
acentuada dos seus rendimentos.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 267 – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea c)
Regulamento (UE) n.º 1305/2013
Artigo 36 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

c) No ponto 5, é suprimido o segundo Suprimido



AD\1124405PT.docx 19/100 PE599.808v02-00

PT

parágrafo.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 267 – parágrafo 1 – ponto 7-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 1305/2013
Artigo 37 – n.º 1 – parte introdutória

Texto em vigor Alteração

7-A. No artigo 37.º, n.º 1, a parte 
introdutória passa a ter a seguinte 
redação:

«1. O apoio previsto no artigo 36.º, n.º 
1, alínea a), só é concedido para os 
contratos de seguro que cubram as perdas 
resultantes de um fenómeno climático 
adverso, de uma doença dos animais ou das 
plantas, de uma praga ou de um incidente 
ambiental ou de uma medida adotada em 
conformidade com a Diretiva 2000/29/CE 
para erradicar ou circunscrever uma doença 
das plantas ou praga que destrua mais de 
30 % da produção anual média do 
agricultor nos três anos anteriores ou da 
sua produção média em três dos cinco anos 
anteriores, excluindo o valor mais alto e o 
valor mais baixo. Podem ser utilizados 
índices para calcular a produção anual do 
agricultor. O método de cálculo utilizado 
deverá permitir determinar a perda 
efetivamente sofrida por cada agricultor em 
determinado ano.»

«1. O apoio previsto no artigo 36.º, n.º 
1, alínea a), só é concedido para os 
contratos de seguro que cubram as perdas 
resultantes de um fenómeno climático 
adverso, de uma doença dos animais ou das 
plantas, de uma praga ou de um incidente 
ambiental ou de uma medida adotada em 
conformidade com a Diretiva 2000/29/CE 
para erradicar ou circunscrever uma doença 
das plantas ou praga que destrua mais de 
20 % da produção anual média do 
agricultor nos três anos anteriores ou da 
sua produção média em três dos cinco anos 
anteriores, excluindo o valor mais alto e o 
valor mais baixo. Podem ser utilizados 
índices para calcular a produção anual do 
agricultor. O método de cálculo utilizado 
deverá permitir determinar a perda 
efetivamente sofrida por cada agricultor em 
determinado ano.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1)

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 267 – parágrafo 1 – ponto 7-B (novo)
Regulamento (UE) n.º 1305/2013
Artigo 37 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração
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7-B. No artigo 37.º, n.º 1, é aditada a 
seguinte alínea:

«b-A) Índices económicos (nível de 
produção e preços).»

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 267 – parágrafo 1 – ponto 7-C (novo)
Regulamento (UE) n.º 1305/2013
Artigo 38 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

7-C. No artigo 38.º, n.º 3, primeiro 
parágrafo, é aditada a seguinte alínea:

«b-A) No complemento das contribuições 
anuais para o fundo.»

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 267 – parágrafo 1 – ponto 7-D (novo)
Regulamento (UE) n.º 1305/2013
Artigo 38 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-D. No artigo 38.º, n.º 3, após o 
primeiro parágrafo, é inserido o seguinte 
parágrafo:

«As contribuições financeiras referidas 
nas alíneas b) e b-A) do primeiro 
parágrafo podem ser cumulativas ou 
mutuamente exclusivas, desde que o 
montante total da contribuição seja 
limitado à taxa máxima de apoio 
estabelecida no anexo II.»

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 267 – parágrafo 1 – ponto 7-E (novo)
Regulamento (UE) n.º 1305/2013
Artigo 38 – n.º 3 – parágrafo 2
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Texto em vigor Alteração

7-E. No artigo 38.º, n.º 3, o segundo 
parágrafo passa a ter a seguinte redação:

O apoio previsto no artigo 36.º, n.º 1, 
alínea b), só é concedido para cobrir as 
perdas causadas por fenómenos climáticos 
adversos, doenças dos animais ou das 
plantas, pragas ou por uma medida adotada 
em conformidade com a Diretiva 
2000/29/CE para erradicar ou 
circunscrever uma doença das plantas ou 
praga que destrua mais de 30 % da 
produção anual média do agricultor nos 
três anos anteriores ou da sua produção 
média em três dos cinco anos anteriores, 
excluindo o valor mais alto e o valor mais 
baixo. Podem ser utilizados índices para 
calcular a produção anual do agricultor. O 
método de cálculo utilizado deverá permitir 
determinar a perda efetivamente sofrida 
por cada agricultor em determinado ano.»

O apoio previsto no artigo 36.º, n.º 1, 
alínea b), só é concedido para cobrir as 
perdas causadas por fenómenos climáticos 
adversos, doenças dos animais ou das 
plantas, pragas ou por uma medida adotada 
em conformidade com a Diretiva 
2000/29/CE para erradicar ou 
circunscrever uma doença das plantas ou 
praga que destrua mais de 20 % da 
produção anual média do agricultor nos 
três anos anteriores ou da sua produção 
média em três dos cinco anos anteriores, 
excluindo o valor mais alto e o valor mais 
baixo. Podem ser utilizados índices para 
calcular a produção anual do agricultor. O 
método de cálculo utilizado deverá permitir 
determinar a perda efetivamente sofrida 
por cada agricultor em determinado ano.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1)

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 267 – parágrafo 1 – ponto 9 – alínea a-A) (nova)
Regulamento (UE) n.º 1305/2013
Artigo 39 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

a-A) No artigo 39.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redação:

«1. O apoio previsto no artigo 36.º, n.º 
1, alínea c), só é concedido se a diminuição 
do rendimento exceder 30 % do 
rendimento anual médio do agricultor nos 
três anos anteriores ou da sua produção 
média em três dos cinco anos anteriores, 
excluindo o valor mais alto e o valor mais 
baixo. Para efeitos do artigo 36.º, n.º 1, 
alínea c), entende-se por "rendimento" a 
soma das receitas que o agricultor obtém 

«1. O apoio previsto no artigo 36.º, n.º 
1, alínea c), só é concedido se a diminuição 
do rendimento exceder 20 % do 
rendimento anual médio do agricultor nos 
três anos anteriores ou da sua produção 
média em três dos cinco anos anteriores, 
excluindo o valor mais alto e o valor mais 
baixo. Para efeitos do artigo 36.º, n.º 1, 
alínea c), entende-se por "rendimento" a 
soma das receitas que o agricultor obtém 
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do mercado, incluindo qualquer forma de 
apoio público, deduzidos os custos dos 
fatores de produção. Os pagamentos 
efetuados aos agricultores pelo fundo 
mutualista compensam menos de 70 % da 
perda de rendimento do produtor durante o 
ano em que este se tenha tornado elegível 
para beneficiar dessa ajuda.»

do mercado, incluindo qualquer forma de 
apoio público, deduzidos os custos dos 
fatores de produção. Os pagamentos 
efetuados aos agricultores pelo fundo 
mutualista compensam menos de 70 % da 
perda de rendimento do produtor durante o 
ano em que este se tenha tornado elegível 
para beneficiar dessa ajuda. Podem ser 
utilizados índices para calcular a perda 
anual de rendimento do agricultor.»

(http://www.at4am.ep.parl.union.eu/at4am/ameditor.html?documentID=20338&locale=en#st
v!lCnt=1&langISO0=en&crCnt=1&crID0=96891)

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 267 – parágrafo 1 – ponto 9 – alínea b-A) (nova)
Regulamento (UE) n.º 1305/2013
Artigo 39 – n.º 4 – alínea b-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) No artigo 39.º, n.º 4, é aditada a 
seguinte alínea:

«b-A) No complemento das contribuições 
anuais para o fundo.»

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 267 – parágrafo 1 – ponto 10
Regulamento (UE) n.º 1305/2013
Artigo 39-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 36.º, n.º 
1, alínea d), só é concedido, em casos 
devidamente justificados, se a diminuição 
do rendimento exceder 20 % do 
rendimento anual médio do agricultor nos 
três anos anteriores ou da sua produção 
média em três dos cinco anos anteriores, 
excluindo o valor mais alto e o valor mais 
baixo. Para efeitos do artigo 36.º, n.º 1, 

1. O apoio previsto no artigo 36.º, n.º 
1, alínea d), só é concedido, em casos 
devidamente justificados, se a diminuição 
do rendimento relacionado com a 
produção específica para a qual o 
instrumento de estabilização do 
rendimento foi estabelecido exceder 20 % 
do rendimento anual médio do agricultor 
para essa produção específica nos três 
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alínea d), entende-se por «rendimento» a 
soma das receitas que o agricultor obtém 
do mercado, incluindo qualquer forma de 
apoio público, deduzidos os custos dos 
fatores de produção. Os pagamentos 
efetuados aos agricultores pelo fundo 
mutualista compensam menos de 70 % da 
perda de rendimento do produtor durante o 
ano em que este se tenha tornado elegível 
para beneficiar dessa ajuda.

anos anteriores ou da sua produção média 
em três dos cinco anos anteriores, 
excluindo o valor mais alto e o valor mais 
baixo. Para efeitos do artigo 36.º, n.º 1, 
alínea d), entende-se por «rendimento» a 
soma das receitas que o agricultor obtém 
do mercado para essa produção 
específica, incluindo qualquer forma de 
apoio público, deduzidos os custos dos 
fatores de produção associados a essa 
produção específica. Os pagamentos 
efetuados aos agricultores pelo fundo 
mutualista compensam menos de 70 % da 
perda de rendimento do produtor durante o 
ano em que este se tenha tornado elegível 
para beneficiar dessa ajuda. Podem ser 
utilizados índices para calcular a perda 
anual de rendimento do agricultor. O 
método de cálculo do índice que é 
utilizado deve permitir fazer uma 
estimativa justa da perda efetiva de 
rendimento do agricultor de um setor 
específico num dado ano.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 267 – parágrafo 1 – ponto 11 – alínea a)
Regulamento (UE) n.º 1305/2013
Artigo 45 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os fundos de maneio acessórios e 
ligados a novo investimento que recebe
apoio do FEADER através de um 
instrumento financeiro estabelecido nos 
termos do artigo 37.º do Regulamento (UE) 
n.º 1303/2013 podem constituir despesas 
elegíveis. Essas despesas elegíveis não 
devem exceder 30 % do montante total das 
despesas elegíveis para o investimento. O 
pedido correspondente deve ser 
devidamente fundamentado.

5. Se o apoio for prestado através de 
um instrumento financeiro estabelecido nos 
termos do artigo 37.º do Regulamento (UE) 
n.º 1303/2013, os fundos de maneio
podem constituir despesas elegíveis. Essas 
despesas elegíveis não devem exceder 
200 000 EUR ou 30 % do montante total 
das despesas elegíveis para o investimento,
consoante o que for mais elevado.

Alteração 42
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Proposta de regulamento
Artigo 267 – parágrafo 1 – ponto 11 – alínea b-A) (nova)
Regulamento (UE) n.º 1305/2013
Artigo 45 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-A) No artigo 45.º, é aditado o seguinte 
número:

«7-A. Os instrumentos financeiros sob 
gestão partilhada devem observar 
elevados níveis de transparência, 
responsabilização e controlo 
democrático.»

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 267 – parágrafo 1 – ponto 12-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 1305/2013
Artigo 58 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

12-A. No artigo 58.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redação:

«1. Sem prejuízo dos n.os 5, 6 e 7 do 
presente artigo, o montante total do apoio 
da União ao desenvolvimento rural ao 
abrigo do presente regulamento no período 
compreendido entre 1 de janeiro de 2014 e 
31 de dezembro de 2020 é de 84 936 
milhões EUR, a preços de 2011, em 
conformidade com o quadro financeiro 
plurianual para o período 2014 a 2020.»

«1. Sem prejuízo dos n.os 5, 6 e 7 do 
presente artigo, o montante total do apoio 
da União ao desenvolvimento rural ao 
abrigo do presente regulamento no período 
compreendido entre 1 de janeiro de 2014 e 
31 de dezembro de 2020 é de 84 936 
milhões EUR, a preços de 2011, em 
conformidade com o quadro financeiro 
plurianual para o período 2014 a 2020.
Sem prejuízo de uma redefinição do 
montante total do apoio da União para o 
desenvolvimento rural, os atuais 
programas de desenvolvimento rural, 
aprovados em conformidade com o 
artigo 10.º, n.º 2, continuam a ser 
aplicados até 2024 ou até à adoção de 
uma nova reforma.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1)
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Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 267 – parágrafo 1 – ponto 14 – alínea a)
Regulamento (UE) n.º 1305/2013
Artigo 60 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

a) O n.º 1 passa a ter a seguinte 
redação:

Suprimido

1. Em derrogação do artigo 65.º, n.º 
9, do Regulamento (UE) n.º 1303/2013, 
nos casos de medidas de emergência 
devidas a catástrofes naturais, 
acontecimentos catastróficos ou eventos 
climáticos adversos ou com uma mudança 
significativa e súbita das condições 
socioeconómicas do Estado-Membro ou 
região, incluindo mudanças demográficas 
súbitas e significativas resultantes da 
migração ou do acolhimento de 
refugiados, os programas de 
desenvolvimento rural podem prever que 
a elegibilidade das despesas relativas a 
alterações dos programas começa a partir 
da data em que ocorreu o evento.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 267 – parágrafo 1 – ponto 15-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 1305/2013
Artigo 66 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

15-A. No artigo 66.º, n.º 1, é suprimida a 
alínea b).

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 267 – parágrafo 1 – ponto 16
Regulamento (UE) n.º 1305/2013
Artigo 74 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

16. No artigo 74.º, a alínea a) passa a 
ter a seguinte redação: 

Suprimido

a) É consultado e emite um parecer, 
antes da publicação do convite à 
apresentação de propostas pertinente, 
sobre os critérios de seleção das operações 
a financiar, que são revistos de acordo 
com as necessidades da programação;.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 267 – parágrafo 1 – ponto 16-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 1305/2013
Anexo II – artigo 17 – n.º 3 

Texto em vigor Alteração

16-A. No anexo II, artigo 17.º, n.º 3, 
coluna 4, «Transformação e 
comercialização de produtos enumerados 
no Anexo I do TFUE», a quarta linha 
passa a ter a seguinte redação:

Do montante dos investimentos elegíveis 
noutras regiões

Do montante dos investimentos elegíveis 
noutras regiões

As taxas acima indicadas podem ser 
aumentadas em 20 pontos percentuais 
adicionais desde que o máximo do apoio 
combinado não exceda 90 %, para 
operações apoiadas no quadro da PEI ou 
ligadas a uma fusão das organizações de 
produtores»

As taxas acima indicadas podem ser 
aumentadas em 20 pontos percentuais 
adicionais desde que o máximo do apoio 
combinado não exceda 90 %, para 
operações apoiadas no quadro da PEI, para 
investimentos coletivos e projetos 
integrados ou para operações ligadas a 
uma fusão das organizações de produtores»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1)

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 267 – parágrafo 1 – ponto 16-B (novo)
Regulamento (UE) n.º 1305/2013
Anexo II – artigo 37 – n.º 5
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Texto em vigor Alteração

16-B. No anexo II, o artigo 37.º, n.º 5, 
passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 37.º, n.º 5 «Artigo 37.º, n.º 5

Seguro de colheitas, animais e plantas Seguro de colheitas, animais e plantas

Montante máximo em EUR ou taxa: 65 % Montante máximo em EUR ou taxa: 70 %

Do prémio do seguro a pagar» Do prémio do seguro a pagar»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1)

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 267 – parágrafo 1 – ponto 16-C (novo)
Regulamento (UE) n.º 1305/2013
Anexo II – artigo 38 – n.º 5

Texto em vigor Alteração

16-C. No anexo II, o artigo 38.º, n.º 5, 
passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 38, n.º 5 «Artigo 38, n.º 5

Fundos mutualistas para fenómenos 
climáticos adversos, doenças dos animais e 
das plantas, pragas e incidentes ambientais

Fundos mutualistas para fenómenos 
climáticos adversos, doenças dos animais e 
das plantas, pragas e incidentes ambientais

Montante máximo em EUR ou taxa: 65 % Montante máximo em EUR ou taxa: 70 %

Dos custos elegíveis» Dos custos elegíveis»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 267 – parágrafo 1 – ponto 17-D (novo)
Regulamento (UE) n.º 1305/2013
Anexo II – artigo 39 – n.º 5

Texto em vigor Alteração

16-D. No anexo II, o artigo 39.º, n.º 5, 
passa a ter a seguinte redação:
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«Artigo 39, n.º 5 «Artigo 39, n.º 5

Instrumento de estabilização dos 
rendimentos

Instrumento de estabilização dos 
rendimentos

Montante máximo em EUR ou taxa: 65 % Montante máximo em EUR ou taxa: 70 %

Dos custos elegíveis» Dos custos elegíveis»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 268 – parágrafo 1 – ponto -1 (novo)
Regulamento (UE) n.º 1306/2013
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto em vigor Alteração

-1. No artigo 9.º, n.º 1, o primeiro 
parágrafo passa a ter a seguinte redação:

«O organismo de certificação é uma 
entidade de auditoria pública ou privada 
designada pelo Estado-Membro. Se se 
tratar de uma entidade de auditoria privada, 
e o direito da União ou nacional aplicável 
assim o exigir, essa entidade é selecionada 
pelo Estado-Membro, por meio de 
concurso público. Essa entidade emite um 
parecer, elaborado nos termos das normas 
de auditoria internacionalmente aceites, 
sobre a integralidade, exatidão e 
veracidade das contas anuais do organismo 
pagador, sobre o bom funcionamento do 
seu sistema interno de controlo e sobre a 
legalidade e regularidade das despesas cujo 
reembolso foi solicitado à Comissão. Esse 
parecer deve igualmente explicitar se o 
controlo coloca em dúvida as afirmações 
feitas na declaração de gestão.»

«O organismo de certificação é uma 
entidade de auditoria pública ou privada 
designada pelo Estado-Membro. Se se 
tratar de uma entidade de auditoria privada, 
e o direito da União ou nacional aplicável 
assim o exigir, essa entidade é selecionada 
pelo Estado-Membro, por meio de 
concurso público. Essa entidade emite um 
parecer, elaborado nos termos das normas 
de auditoria internacionalmente aceites, 
sobre a integralidade, exatidão e 
veracidade das contas anuais do organismo 
pagador, sobre o bom funcionamento do 
seu sistema interno de controlo e sobre a 
legalidade e regularidade das despesas cujo 
reembolso foi solicitado à Comissão. Esse 
parecer deve igualmente explicitar se o 
controlo coloca em dúvida as afirmações 
feitas na declaração de gestão. O 
organismo de certificação verifica apenas 
a conformidade com o direito da União.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&qid=1490106989808&from=DE)
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Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 268 – parágrafo 1 – ponto -1-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 1306/2013
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1-A. No artigo 9.º, n.º 1, após o 
primeiro parágrafo, é inserido o seguinte 
parágrafo:

«O organismo pagador deve cumprir a lei 
e é responsável pela execução dos 
programas de financiamento. O 
organismo pagador deve cumprir a 
legislação da União, em conformidade 
com as normas reconhecidas a nível 
internacional, e exercer os seus poderes 
discricionários em conformidade. Nas 
suas avaliações, o organismo de 
certificação deve garantir o respeito pela 
lei e as boas práticas, assim como pelos 
sistemas de controlo relevantes para as 
decisões em questão.»

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 268 – parágrafo 1 – ponto -1-B (novo)
Regulamento (UE) n.º 1306/2013
Artigo 9.º-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1-B. É inserido o seguinte artigo:

«Artigo 9.º-A 

Limiar de materialidade

As verificações efetuadas pelos 
organismos pagadores e as autoridades de 
certificação têm em conta um limiar de 
materialidade para um risco de erro 
tolerável. O limiar de materialidade é de 4 
%.»
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Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 268 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)
Regulamento (UE) n.º 1306/2013
Artigo 26 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros reembolsam as 
dotações transitadas nos termos do artigo 
12.º, n.º 2, alínea d), do Regulamento 
Financeiro aos beneficiários finais que 
estejam sujeitos, no exercício para o qual 
as dotações sejam transitadas, à taxa de 
ajustamento.

As dotações transitadas nos termos do 
artigo 12.º, n.º 2, alínea d), do 
Regulamento Financeiro, se não tiverem 
sido utilizadas no exercício em curso, são 
transferidas para a reserva para crises no 
setor agrícola do exercício seguinte.

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 268 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)
Regulamento (UE) n.º 1306/2013
Artigo 26 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O reembolso referido no primeiro 
parágrafo só se aplica aos beneficiários 
finais nos Estados-Membros em que a 
disciplina financeira foi aplicada no 
exercício precedente.»

Suprimido

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 268 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 1306/2013
Artigo 26 – n.º 6

Texto em vigor Alteração

1-A. No artigo 26.º, o n.º 6 passa a ter a 
seguinte redação:

«6. A Comissão pode adotar atos de 
execução que determinem os termos e 
condições aplicáveis às dotações 
transitadas nos termos do artigo 169.º, n.º 

«6. Em derrogação do disposto no n.º 
5, se a reserva para crises no setor 
agrícola não for utilizada no exercício em 
curso, as dotações transitam para o 
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3, do Regulamento (UE, Euratom) n.º 
966/2012 para financiar as despesas 
referidas no artigo 4.º , n.º 1, alínea b), do 
presente regulamento. Os referidos atos 
de execução são adotados pelo 
procedimento consultivo a que se refere o 
artigo 116.º, n.º 2.»

exercício seguinte nos termos do artigo 
12.º do Regulamento Financeiro e estão 
disponíveis para o setor agrícola em caso 
de crise.

Se a Comissão prevê que o montante 
anual da reserva de crise no exercício em 
curso excederá as dotações transitadas, 
deve aplicar a redução dos pagamentos 
diretos com o mecanismo de disciplina 
financeira previsto no presente artigo.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&rid=1)

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 268 – parágrafo 1 – ponto 1-B (novo)
Regulamento (UE) n.º 1306/2013
Artigo 26 – n.º 7

Texto em vigor Alteração

1-B. No artigo 26.º, o n.º 7 passa a ter a 
seguinte redação:

«7. Ao aplicar o presente artigo, o 
montante da reserva para crises no setor 
agrícola referido no artigo 25.º é incluído 
na determinação da taxa de ajustamento. 
Todos os montantes que não sejam 
disponibilizados para medidas de crise até 
ao final do exercício são desembolsados de 
acordo com o n.º 5 do presente artigo.»

«7. Ao aplicar o presente artigo, o 
montante da reserva para crises no setor 
agrícola referido no artigo 25.º é incluído 
na determinação da taxa de ajustamento, se 
a reserva para crises for utilizada, ou 
ajustado ao exercício em curso. Todos os 
montantes que não sejam disponibilizados 
para medidas de crise até ao final do 
exercício transitam para o exercício 
seguinte.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&rid=1)

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 268 – parágrafo 1 – ponto 1-C (novo)
Regulamento (UE) n.º 1306/2013
Artigo 26 – n.º 7-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-C. No artigo 46.º, é aditado o seguinte 
número:

7-A. O reembolso referido no primeiro 
e no sexto parágrafos só se aplica aos 
beneficiários finais no exercício de 2021 
nos Estados-Membros em que a disciplina 
financeira foi aplicada nos exercícios 
precedentes.

O reembolso final será aplicado no final 
do período financeiro para os 
beneficiários que tenham apresentado um 
pedido de apoio direto em 2020 (exercício 
de 2021).»

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 268 – parágrafo 1 – ponto 3-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 1306/2013
Artigo 52-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. É inserido o seguinte artigo:

Artigo 52.º-A

Apreciação das avaliações existentes 
(auditoria única)

1. Em relação aos programas em que 
a Comissão conclua que a aprovação do 
organismo de certificação é fiável, deve 
chegar a um acordo com o organismo de 
certificação, com vista a limitar as suas 
próprias verificações no local relativas à 
revisão das atividades do organismo de 
certificação, salvo se houver indícios de 
deficiências no trabalho do organismo de 
certificação para um determinado 
exercício, para o qual a Comissão já 
tenha adotado as contas.

2. Para avaliar as atividades do 
organismo de certificação, a Comissão 
pode controlar a pista de auditoria de 
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qualquer organismo de certificação ou 
participar em verificações no local do 
organismo de certificação e, se 
necessário, em conformidade com as 
normas internacionais de auditoria, 
iniciar auditorias de projetos, de modo a 
garantir o funcionamento eficaz do 
organismo de certificação.

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 268 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (UE) n.º 1306/2013
Artigo 54 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

4. No artigo 54.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redação:

Suprimido

‘2. Se a recuperação não se tiver 
realizado no prazo de quatro anos após o 
pedido de recuperação ou no prazo de oito 
anos, caso a recuperação seja objeto de 
uma ação perante os tribunais nacionais, 
as consequências financeiras da ausência 
de recuperação são assumidas pelo 
Estado-Membro em causa, sem prejuízo 
da obrigação de o Estado-Membro aplicar 
procedimentos de recuperação em 
conformidade com o artigo 58.º.

Quando, no âmbito do procedimento de 
recuperação, for constatada a ausência de 
irregularidade por um ato administrativo 
ou judicial com caráter definitivo, o 
Estado-Membro em causa declara aos 
Fundos como despesa o encargo 
financeiro por si assumido nos termos do 
primeiro parágrafo.

Contudo, se, por motivos não imputáveis 
ao Estado-Membro em causa, a 
recuperação não puder ser efetuada 
dentro dos prazos especificados no 
primeiro parágrafo e se o montante a ser 
recuperado for superior a 1 milhão de 
EUR, a Comissão pode, a pedido do 
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Estado-Membro, prorrogar o prazo 
estabelecido por um período máximo de 
metade do período inicialmente fixado.»

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 268 – parágrafo 1 – ponto 4-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 1306/2013
Artigo 54 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto em vigor Alteração

4-A. No artigo 54.º, n.º 3, o primeiro 
parágrafo passa a ter a seguinte redação:

«3. Em casos devidamente justificados, 
os Estados-Membros podem decidir não 
proceder à recuperação. Essa decisão 
apenas pode ser tomada nos seguintes 
casos:

«3. Em casos devidamente justificados, 
os Estados-Membros podem decidir não 
proceder à recuperação. Essa decisão pode 
ser tomada nos seguintes casos:

a) Se o conjunto dos custos efetuados 
e dos custos previsíveis da recuperação for 
superior ao montante a recuperar, condição 
que se pode considerar preenchida se:

a) Se o conjunto dos custos efetuados 
e dos custos previsíveis da recuperação for 
superior ao montante a recuperar, condição 
que se pode considerar preenchida se o 
montante a recuperar do beneficiário no 
contexto de um pagamento individual para 
um regime de ajuda ou uma medida de 
apoio, não incluindo juros, não exceder
250 EUR;

i) o montante a recuperar do 
beneficiário no contexto de um pagamento 
individual para um regime de ajuda ou uma 
medida de apoio, não incluindo juros, não 
exceder 100 EUR, ou

ii) o montante a recuperar do 
beneficiário no contexto de um 
pagamento individual para um regime de 
ajuda ou uma medida de apoio, não 
incluindo juros, se situar entre 100 EUR e 
150 EUR e o Estado-Membro em causa 
aplicar um limite igual ou superior ao 
montante a recuperar nos termos da 
respetiva legislação nacional sobre a não 
recuperação de dívidas a nível nacional;

b) Se a recuperação se revelar 
impossível devido à insolvência do 

b) Se um Estado-Membro segue as 
boas práticas de atualização do SIPA num 
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devedor ou das pessoas juridicamente 
responsáveis pela irregularidade, 
verificada e aceite de acordo com o direito 
nacional do Estado-Membro em causa.

ciclo de três anos e tiver implementado o 
pedido de ajuda geoespacial, caso em que 
o requisito de recuperação de pagamentos 
indevidos não se aplica às pequenas 
superfícies com menos de 1 hectare.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&rid=1)

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 268 – parágrafo 1 – ponto 4-B (novo)
Regulamento (UE) n.º 1306/2013
Artigo 54 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

4-B. No artigo 54.º, n.º 3, é aditada a 
seguinte alínea:

b-A) Em derrogação do disposto no 
artigo 97.º, n.º 3, os Estados-Membros 
podem decidir não proceder à 
recuperação com base no incumprimento 
da condicionalidade, nos termos da alínea 
a).

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 268 – parágrafo 1 – ponto 5-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 1306/2013
Artigo 72 – n.º 2

Texto em vigor Alteração

5-A. No artigo 72.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redação:

«2. Em derrogação do n.º 1, alínea a), 
os Estados-Membros podem decidir que as 
parcelas agrícolas com uma superfície 
máxima de 0,1 hectare, para as quais não 
tenha sido apresentado nenhum pedido de 
pagamento, não necessitam de ser 
declaradas, desde que a soma dessas 
parcelas não exceda 1 hectare, e/ou podem 
decidir os agricultores que não solicitem 

«2. Em derrogação do n.º 1, alínea a), 
os Estados-Membros podem decidir que:
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qualquer pagamento direto baseado na 
superfície não necessitam de declarar as 
suas parcelas agrícolas se a superfície total 
não for superior a 1 hectare. Em todos os 
casos, os agricultores devem indicar, no 
seu pedido, que têm parcelas agrícolas à 
sua disposição e, a pedido das autoridades 
competentes, devem indicar a localização 
dessas parcelas.»

a) As parcelas agrícolas com uma 
superfície máxima de 0,1 hectare, para as 
quais não tenha sido apresentado nenhum 
pedido de pagamento, não necessitam de 
ser declaradas, desde que a soma dessas 
parcelas não exceda 1 hectare, e/ou podem 
decidir os agricultores que não solicitem 
qualquer pagamento direto baseado na 
superfície não necessitam de declarar as 
suas parcelas agrícolas se a superfície total 
não for superior a 1 hectare. Em todos os 
casos, os agricultores devem indicar, no 
seu pedido, que têm parcelas agrícolas à 
sua disposição e, a pedido das autoridades 
competentes, devem indicar a localização 
dessas parcelas;

b) Os agricultores que participam no 
regime da pequena agricultora não 
necessitam de declarar as parcelas 
agrícolas em relação às quais não é 
apresentado um pedido de pagamento, 
salvo se tal declaração for necessária para 
efeitos de outra ajuda ou apoio.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&rid=1)

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 268 – parágrafo 1 – ponto 5-B (novo)
Regulamento (UE) n.º 1306/2013
Artigo 75 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto em vigor Alteração

5-B. No artigo 75.º, n.º 1, o quarto 
parágrafo passa a ter a seguinte redação:

«No que se refere ao apoio concedido no «No que se refere ao apoio concedido no 
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âmbito do desenvolvimento rural, como 
previsto no artigo 67.º , n.º 2, o presente 
número aplica-se aos pedidos de ajuda ou 
aos pedidos de pagamento apresentados a 
partir do exercício de 2018, exceto no que 
se refere ao pagamento de adiantamentos 
até 75 % previsto no terceiro parágrafo do 
presente número.»

âmbito do desenvolvimento rural, como 
previsto no artigo 67.º, n.º 2, o presente 
número aplica-se aos pedidos de ajuda ou 
aos pedidos de pagamento apresentados a 
partir do exercício de 2020, exceto no que 
se refere ao pagamento de adiantamentos 
até 75 % previsto no terceiro parágrafo do 
presente número.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&rid=1)

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 268 – parágrafo 1 – ponto 5-C (novo)
Regulamento (UE) n.º 1306/2013
Artigo 118.º-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-C. É inserido o seguinte artigo:

«Artigo 118.º-A

Proibição de retroação

1. As alterações dos regulamentos, 
assim como das linhas de orientação, dos 
instrumentos de trabalho ou de quaisquer 
outros documentos da Comissão com 
efeitos externos diretos e indiretos, assim 
como de interpretações anteriores de 
disposições das instituições e organismos 
da União, assim como do organismo de 
certificação e dos organismos pagadores 
da Comissão podem apenas produzir 
efeitos futuros.

2. Um efeito retroativo pode apenas 
ser permitido em casos excecionais. Nesse 
caso, deve ser invocado um interesse 
público imperioso para a retroatividade e 
as expectativas legítimas dos interessados 
no que respeita à segurança jurídica 
devem ser devidamente respeitadas. A 
possibilidade de prever disposições 
transitórias sem sanções deve ser 
devidamente tida em conta.»
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Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 268 – parágrafo 1 – ponto 5-D (novo)
Regulamento (UE) n.º 1306/2013
Artigo 118-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-D. A seguir ao artigo 118.º, é inserido 
o seguinte artigo:

«Artigo 118.º-B

Restrição dos documentos da Comissão

As linhas de orientação, os instrumentos 
ou outros documentos da Comissão com 
efeitos externos diretos e indiretos devem 
ser limitados ao mínimo no que respeita à 
sua dimensão e volume. Os documentos 
devem, em primeiro lugar, assegurar um 
ato uniforme e cumprir os requisitos dos 
regulamentos.»

Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 269 – parágrafo 1 – ponto -1 (novo)
Regulamento (UE) n.º 1307/2013
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) – subalínea i)

Texto em vigor Alteração

-1. No artigo 4.º, n.º 1, alínea c), a 
subalínea i) passa a ter a seguinte 
redação:

«a produção, a criação ou o cultivo de 
produtos agrícolas, incluindo a colheita, a 
ordenha, a criação de animais, e a detenção 
de animais para fins de produção,»

«a produção, a criação, o cultivo ou o
armazenamento de produtos agrícolas
essenciais e meios de produção, incluindo 
a colheita, a ordenha, a criação de animais, 
e a detenção de animais para fins de 
produção,»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=3)

Alteração 68
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Proposta de regulamento
Artigo 269 – parágrafo 1 – ponto -1-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 1307/2013
Artigo 4 – n.º 1 – alínea f)

Texto em vigor Alteração

-1-A. No artigo 4.º, n.º 1, a alínea f) 
passa a ter a seguinte redação:

«f) "Terras aráveis": as terras 
cultivadas para produção vegetal ou as 
superfícies disponíveis para produção 
vegetal mas em pousio, incluindo as 
superfícies retiradas nos termos dos artigos 
22.º, 23.º e 24.º do Regulamento (CE) n.º 
1257/1999, do artigo 39.º do Regulamento 
(CE) n.º 1698/2005 e do artigo 28.º do 
Regulamento (UE) n.º 1305/2013, 
independentemente de estarem ou não 
ocupadas por estufas ou cobertas por 
estruturas fixas ou móveis;»

«f) "Terras aráveis": as terras 
cultivadas para produção vegetal ou as 
superfícies disponíveis para produção 
vegetal mas em pousio, incluindo as 
superfícies retiradas nos termos dos artigos 
22.º, 23.º e 24.º do Regulamento (CE) n.º 
1257/1999, do artigo 39.º do Regulamento 
(CE) n.º 1698/2005 e do artigo 28.º do 
Regulamento (UE) n.º 1305/2013, 
independentemente de estarem ou não 
ocupadas por estufas ou cobertas por 
estruturas fixas ou móveis; caso os 
Estados-Membros assim decidam, podem 
ser incluídas todas as superfícies em 
pousio e cobertas por erva ou outras 
forrageiras herbáceas que eram 
superfícies agrícolas mas não prados 
permanentes aquando da sua colocação 
em pousio pela primeira vez;»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=PT)

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 269 – parágrafo 1 – ponto -1-B (novo)
Regulamento (UE) n.º 1307/2013
Artigo 4 – n.º 1 – alínea h)

Texto em vigor Alteração

-1-B. No artigo 4.º, n.º 1, a alínea h) 
passa a ter a seguinte redação:

«h) "Prados permanentes e pastagens 
permanentes" (globalmente denominados 
"prados permanentes") as terras ocupadas 
com erva ou outras forrageiras herbáceas 
naturais (espontâneas) ou cultivadas 

«h) "Prados permanentes e pastagens 
permanentes" (globalmente denominados 
"prados permanentes"): as terras ocupadas 
com erva ou outras forrageiras herbáceas 
naturais (espontâneas) ou cultivadas 
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(semeadas) que não tenham sido incluídas 
no sistema de rotação da exploração por 
um período igual ou superior a cinco anos; 
pode incluir outras espécies, tais como 
arbustos e/ou árvores, suscetíveis de servir 
de pasto desde que a erva e outras 
forrageiras herbáceas se mantenham 
predominantes, bem como, caso os 
Estados-Membros assim decidam, terras 
suscetíveis de servir de pasto e que fazem 
parte das práticas locais estabelecidas 
quando a erva e outras forrageiras 
herbáceas não predominarem 
tradicionalmente nas zonas de pastagem;»

(semeadas) que não tenham sido incluídas 
no sistema de rotação da exploração por 
um período igual ou superior a sete anos; 
pode incluir outras espécies, tais como 
arbustos e/ou árvores, suscetíveis de servir 
de pasto desde que a erva e outras 
forrageiras herbáceas se mantenham 
predominantes, bem como, caso os 
Estados-Membros assim decidam, terras 
suscetíveis de servir de pasto e, caso os 
Estados-Membros assim decidam, outras 
fontes de alimentação animal não 
forrageiras, desde que a erva e outras 
forrageiras herbáceas se mantenham 
predominantes, bem como, caso os 
Estados-Membros assim decidam:

(i) terras suscetíveis de servir de pasto 
e que fazem parte das práticas locais 
estabelecidas quando a erva e outras 
forrageiras herbáceas não predominarem 
tradicionalmente nas zonas de pastagem, 
e/ou

ii) terras suscetíveis de servir de pasto 
quando a erva e outras forrageiras 
herbáceas não predominarem ou não 
existirem nas zonas de pastagem;

Para efeitos da presente definição, os 
Estados-Membros podem decidir que as 
seguintes práticas constituem rotação de 
culturas:

i) a sementeira de erva ou de outras 
forrageiras herbáceas numa determinada 
superfície após a remoção de uma 
cobertura anterior de erva ou de outras 
forrageiras herbáceas, se a nova 
cobertura for estabelecida por espécies ou 
uma combinação de espécies que não a 
cobertura anterior, ou

ii) a sementeira de erva ou de outras 
forrageiras herbáceas numa determinada 
superfície, diretamente ou após a remoção 
de uma cobertura anterior de erva ou de 
outras forrageiras herbáceas;»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=PT)
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Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 269 – parágrafo 1 – ponto -1-C (novo)
Regulamento (UE) n.º 1307/2013
Artigo 4 – n.º 1 – alínea i)

Texto em vigor Alteração

-1-C. No artigo 4.º, n.º 1, a alínea i) 
passa a ter a seguinte redação:

«i) "Erva ou outras forrageiras 
herbáceas": todas as plantas herbáceas 
tradicionalmente presentes nas pastagens 
naturais ou normalmente incluídas nas 
misturas de sementes para pastagens ou 
prados no Estado-Membro, sejam ou não 
utilizados para apascentar animais;»

«i) "Erva ou outras forrageiras 
herbáceas": todas as plantas herbáceas 
tradicionalmente presentes nas pastagens 
naturais ou normalmente incluídas nas 
misturas de sementes para pastagens ou 
prados no Estado-Membro, sejam ou não 
utilizados para apascentar animais, 
incluindo as leguminosas que são 
semeadas em estado puro;»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=PT)

Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 269 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 1307/2013
Artigo 9 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No artigo 9.º, é inserido o seguinte 
número:

3-A. «Os Estados-Membros podem 
decidir que as pessoas singulares ou 
coletivas ou os grupos de pessoas 
singulares ou coletivas que estão 
registados como agricultores em qualquer 
registo público nacional devem ser 
identificados como agricultores ativos.»

Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 269 – parágrafo 1 – n.º 2



PE599.808v02-00 42/100 AD\1124405PT.docx

PT

Regulamento (UE) n.º 1307/2013)
Artigo 9 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os Estados-Membros podem 
decidir deixar de aplicar as disposições do 
presente artigo a partir de 2018. Os 
Estados-Membros notificam à Comissão 
essas decisões até 1 de Agosto de 2017.

Suprimido

Alteração 73

Proposta de regulamento
Artigo 269 – parágrafo 1 – ponto 2-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 1307/2013
Artigo 25 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto em vigor Alteração

2-A. No artigo 25.º, o n.º 4 passa a ter a 
seguinte redação:

«Além disso, os Estados-Membros devem 
prever que, o mais tardar para o exercício 
de 2019, os direitos ao pagamento não 
devem ter um valor unitário inferior a 60 % 
do valor unitário nacional ou regional em 
2019, a menos que, nos Estados-Membros 
que aplicam o limiar referido no n.º 7, tal 
resulte numa redução máxima superior a 
esse limiar. Em tais casos, o valor unitário 
mínimo é fixado ao nível necessário para 
respeitar esse limiar.»

«Além disso, os Estados-Membros devem 
prever que, o mais tardar para o exercício 
de 2019, os direitos ao pagamento não 
devem ter um valor unitário inferior a 60 % 
do valor unitário nacional ou regional em 
2019 em todas as áreas fora da zona de 
montanha delimitada nem inferior a 80 % 
na zona de montanha delimitada, a menos 
que, nos Estados-Membros que aplicam o 
limiar referido no n.º 7, tal resulte numa 
redução máxima superior a esse limiar. Em 
tais casos, o valor unitário mínimo é fixado 
ao nível necessário para respeitar esse 
limiar.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 269 – parágrafo 1 – ponto 2-B (novo)
Regulamento (UE) n.º 1307/2013
Artigo 30 – n.º 7 – alínea f-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

2-B. No artigo 30.º, n.º 7, primeiro 
parágrafo, é aditada a seguinte alínea:

«f-A) Aumentar o valor dos direitos ao 
pagamento até ao valor da média 
nacional ou regional, referido no segundo 
parágrafo do n.º 8 do presente artigo, na 
sequência de uma catástrofe natural 
grave que atinja seriamente a exploração 
agrícola, comprometendo o exercício 
normal da sua atividade;»

Alteração 75

Proposta de regulamento
Artigo 269 – parágrafo 1 – ponto 2-C (novo)
Regulamento (UE) n.º 1307/2013
Artigo 34 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto em vigor Alteração

2-C. No artigo 34.º, n.º 3, o primeiro 
parágrafo passa a ter a seguinte redação:

«3. Os Estados-Membros que não recorram 
à opção prevista no artigo 23.º, n.º 1, 
podem decidir que os direitos ao 
pagamento só possam ser transferidos ou 
ativados dentro de uma mesma região, 
exceto em caso de herança ou herança 
antecipada.»

«3. Os Estados-Membros que não recorram 
à opção prevista no artigo 23.º, n.º 1, 
podem decidir que os direitos ao 
pagamento só possam ser transferidos ou 
ativados dentro de uma mesma região ou 
dentro da zona de montanha do Estado-
Membro, exceto em caso de herança ou 
herança antecipada.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Alteração 76

Proposta de regulamento
Artigo 269 – parágrafo 1 – ponto 3-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 1307/2013
Artigo 43 – n.º 11 – parágrafo 2

Texto em vigor Alteração

3-A. No artigo 43.º, n.º 11, o segundo 
parágrafo passa a ter a seguinte redação:
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«O primeiro parágrafo só é aplicável às 
unidades de uma exploração agrícola que 
são utilizadas para produção biológica, nos 
termos do artigo 11.º do Regulamento (CE) 
n.º 834/2007.»

«O primeiro parágrafo só é aplicável às 
unidades de uma exploração agrícola que 
são utilizadas para produção biológica, nos 
termos do artigo 11.º do Regulamento (CE) 
n.º 834/2007, ou às que aplicam regimes 
agroambientais em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 1305/2013.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Alteração 77

Proposta de regulamento
Artigo 269 – parágrafo 1 – ponto 3-B (novo)
Regulamento (UE) n.º 1307/2013
Artigo 44 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto em vigor Alteração

3-B. No artigo 44.º, n.º 1, o primeiro 
parágrafo passa a ter a seguinte redação:

«Se as terras aráveis de um agricultor 
tiverem uma área entre 10 e 30 hectares e 
não forem totalmente dedicadas a culturas 
sob água durante uma parte significativa do 
ano ou durante uma parte significativa do 
ciclo da cultura, deve haver pelo menos 
duas culturas diferentes nessas terras 
aráveis. A cultura principal não deve cobrir 
mais de 75 % dessas terras aráveis.»

«Se as terras aráveis de um agricultor 
tiverem uma área entre 15 e 30 hectares e 
não forem totalmente dedicadas a culturas 
sob água durante uma parte significativa do 
ano ou durante uma parte significativa do 
ciclo da cultura, deve haver pelo menos 
duas culturas diferentes nessas terras 
aráveis. A cultura principal não deve cobrir 
mais de 75 % dessas terras aráveis.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=PT)

Alteração 78

Proposta de regulamento
Artigo 269 – parágrafo 1 – ponto 3-C (novo)
Regulamento (UE) n.º 1307/2013
Artigo 44 – n.º 2

Texto em vigor Alteração

3-C. No artigo 44.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redação:

«2. Sem prejuízo do número de culturas 
exigido ao abrigo do n.º 1, os limiares 

«2. Sem prejuízo do número de culturas 
exigido ao abrigo do n.º 1, os limiares 
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máximos neles estabelecidos não se 
aplicam às explorações se a erva ou outras 
forrageiras herbáceas ou as terras em 
pousio ocuparem mais de 75 % das terras 
aráveis. Nesse caso, a cultura principal na 
superfície arável remanescente não deve 
ocupar mais de 75 % desta superfície 
arável remanescente, a não ser que esta 
mesma superfície remanescente seja 
ocupada por erva ou outras forrageiras 
herbáceas ou por terras em pousio.»

máximos neles estabelecidos não se 
aplicam às explorações se a erva ou outras 
forrageiras herbáceas ou as terras em 
pousio ou dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano ou 
uma parte significativa do ciclo de cultivo 
ocuparem mais de 75 % das terras aráveis. 
Nesse caso, a cultura principal na 
superfície arável remanescente não deve 
ocupar mais de 75 % desta superfície 
arável remanescente, a não ser que esta 
mesma superfície remanescente seja 
ocupada por erva ou outras forrageiras 
herbáceas ou por terras em pousio.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Alteração 79

Proposta de regulamento
Artigo 269 – parágrafo 1 – ponto 3-D (novo)
Regulamento (UE) n.º 1307/2013
Artigo 44 – n.º 3 – alínea a)

Texto em vigor Alteração

3-D. No artigo 44.º, n.º 3, a alínea a) 
passa a ter a seguinte redação:

«a) Em que mais de 75 % das terras 
aráveis sejam utilizados para a produção de 
erva ou outras forrageiras herbáceas, sejam 
terras em pousio ou sejam objeto de uma 
combinação destas utilizações, desde que a 
superfície arável não abrangida por estas 
utilizações não ultrapasse 30 hectares;»

«a) Em que mais de 75 % das terras 
aráveis sejam utilizados para a produção de 
erva ou outras forrageiras herbáceas, sejam 
terras em pousio ou sejam objeto de uma 
combinação destas utilizações;»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=PT)

Alteração 80

Proposta de regulamento
Artigo 269 – parágrafo 1 – ponto 3-E (novo)
Regulamento (UE) n.º 1307/2013
Artigo 44 – n.º 3 – alínea b)
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Texto em vigor Alteração

3-E. No artigo 44.º, n.º 3, a alínea b) 
passa a ter a seguinte redação:

«b) Em que mais de 75 % da superfície 
agrícola elegível sejam prados 
permanentes, sejam utilizados para a 
produção de erva ou outras forrageiras 
herbáceas ou para culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano ou 
durante uma parte significativa do ciclo de 
cultivo, ou sejam objeto de uma 
combinação destas utilizações, desde que a 
superfície arável não abrangida por estas 
utilizações não ultrapasse 30 hectares;»

«b) Em que mais de 75 % da superfície 
agrícola elegível sejam prados 
permanentes, sejam utilizados para a 
produção de erva ou outras forrageiras 
herbáceas ou para culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano ou 
durante uma parte significativa do ciclo de 
cultivo, ou sejam objeto de uma 
combinação destas utilizações;»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Alteração 81

Proposta de regulamento
Artigo 269 – parágrafo 1 – n.º 3-F (novo)
Regulamento (UE) n.º 1307/2013)
Artigo 44 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto em vigor Alteração

3-F. No artigo 44.º, n.º 4, o segundo 
parágrafo passa a ter a seguinte redação:

«As culturas de inverno e as culturas de 
primavera são consideradas culturas 
distintas, mesmo que pertençam ao mesmo 
género.»

«As culturas de inverno e as culturas de 
primavera são consideradas culturas 
distintas, mesmo que pertençam ao mesmo 
género. O Triticum spelta é considerado 
uma cultura distinta das culturas 
pertencentes ao mesmo género.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Alteração 82

Proposta de regulamento
Artigo 269 – parágrafo 1 – ponto 3-G (novo)
Regulamento (UE) n.º 1307/2013
Artigo 45 – n.º 1 – parágrafo 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-G. No artigo 45.º, n.º 1, é aditado o 
seguinte parágrafo:

O presente número não se aplica aos 
prados arrendados como terras aráveis ou 
às terras aráveis contratualmente 
comprometidas como prados por um 
período superior a cinco anos; essas 
terras podem regressar ao seu estado 
original.

Alteração 83

Proposta de regulamento
Artigo 269 – parágrafo 1 – ponto 3-H (novo)
Regulamento (UE) n.º 1307/2013
Artigo 45 – n.º 1 – parágrafo 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-H. No artigo 45.º, n.º 1, é aditado o 
seguinte parágrafo:

Os Estados-Membros podem decidir que a 
obrigação prevista no primeiro parágrafo 
não é aplicável aos agricultores que 
tenham convertido uma produção 
baseada principalmente na produção de 
erva noutro tipo de produção, numa 
perspetiva de longo prazo, após 1 de 
janeiro de 2015. Os Estados-Membros 
podem igualmente decidir que essa 
obrigação não se aplica às superfícies 
agrícolas que tenham sido vendidas ou 
arrendadas a longo prazo, desde 1 de 
janeiro de 2015, a um agricultor cuja 
produção não é feita à base de erva.

Alteração 84

Proposta de regulamento
Artigo 269 – parágrafo 1 – ponto 3-I (novo)
Regulamento (UE) n.º 1307/2013
Artigo 46 – n.º 1
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Texto em vigor Alteração

3-I. No artigo 46.º, n.º 1, o primeiro 
parágrafo passa a ter a seguinte redação:

«1. Caso as terras aráveis de uma 
exploração cubram mais de 15 hectares, os 
agricultores asseguram que, a partir de 1 de 
janeiro de 2015, uma superfície 
correspondente a pelo menos 5 % das 
terras aráveis da exploração que o 
agricultor declarou nos termos do artigo 
72.º, n.º 1, primeiro parágrafo, alínea a), do 
Regulamento (UE) n.º 1306/2013 e, se 
forem consideradas superfícies de interesse 
ecológico pelo Estado-Membro nos termos 
do n.º 2, incluindo as superfícies referidas 
nas alíneas c), d), g) e h) desse número, 
sejam superfícies de interesse ecológico.»

«1. Caso as terras aráveis de uma 
exploração cubram mais de 15 hectares, os 
agricultores asseguram que, desse hectare 
em diante, a partir de 1 de janeiro de 2015, 
uma superfície correspondente a pelo 
menos 5 % das terras aráveis da exploração 
que o agricultor declarou nos termos do 
artigo 72.º, n.º 1, primeiro parágrafo, alínea 
a), do Regulamento (UE) n.º 1306/2013 e, 
se forem consideradas superfícies de 
interesse ecológico pelo Estado-Membro 
nos termos do n.º 2, incluindo as 
superfícies referidas nas alíneas c), d), g) e 
h) desse número, sejam superfícies de 
interesse ecológico.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Alteração 85

Proposta de regulamento
Artigo 269 – parágrafo 1 – ponto 3-J (novo)
Regulamento (UE) n.º 1307/2013
Artigo 46 – n.º 2 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

3-J. No artigo 46.º, n.º 2, é aditada a 
seguinte alínea:

«j-A) Superfícies com Miscanthus;»

Alteração 86

Proposta de regulamento
Artigo 269 – parágrafo 1 – ponto 3-K (novo)
Regulamento (UE) n.º 1307/2013
Artigo 46 – n.º 2 – alínea j-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

3-K. No artigo 46.º, n.º 2, é aditada a 
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seguinte alínea:

«j-B) Superfícies com Silphium 
perfoliatum;»

Alteração 87

Proposta de regulamento
Artigo 269 – parágrafo 1 – ponto 3-L (novo)
Regulamento (UE) n.º 1307/2013
Artigo 46 – n.º 2 – alínea j-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

3-L. No artigo 46.º, n.º 2, é aditada a 
seguinte alínea:

«j-C) Terras deixadas em pousio para 
plantas melíferas (espécies ricas em pólen 
e néctar);»

Alteração 88

Proposta de regulamento
Artigo 269 – parágrafo 1 – ponto 3-M (novo)
Regulamento (UE) n.º 1307/2013
Artigo 46 – n.º 2 – alínea j-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

3-M. No artigo 46.º, n.º 2, é aditada a 
seguinte alínea:

«j-D) Superfícies com ervas espontâneas.»

Alteração 89

Proposta de regulamento
Artigo 269 – parágrafo 1 – ponto 3-N (novo)
Regulamento (UE) n.º 1307/2013
Artigo 46 – n.º 2 – alínea j-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

3-N. No artigo 46.º, n.º 2, é aditada a 
seguinte alínea:

«j-E) Mostarda-branca;»
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Alteração 90

Proposta de regulamento
Artigo 269 – parágrafo 1 – ponto 3-O (novo)
Regulamento (UE) n.º 1307/2013
Artigo 46 – n.º 2 – alínea j-F) (nova)

Texto da Comissão Alteração

3-O. No artigo 46.º, n.º 2, é aditada a 
seguinte alínea:

«j-F) Rabanete-oleaginoso;»

Alteração 91

Proposta de regulamento
Artigo 269 – parágrafo 1 – ponto 3-P (novo)
Regulamento (UE) n.º 1307/2013
Artigo 46 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-P. No artigo 46.º, n.º 2, após o
primeiro parágrafo, é inserido o seguinte 
parágrafo:

«A candidatura de terra não utilizada não 
exclui que nela sejam exercidas as 
atividades necessárias para o tratamento 
económico das superfícies adjacentes.»

Alteração 92

Proposta de regulamento
Artigo 269 – parágrafo 1 – ponto 3-Q (novo)
Regulamento (UE) n.º 1307/2013
Artigo 46 – n.º 4 – alínea a)

Texto em vigor Alteração

3-Q. No artigo 46.º, n.º 4, a alínea a) 
passa a ter a seguinte redação:

«a) Em que mais de 75 % das terras 
aráveis sejam utilizados para a produção de 
erva ou outras forrageiras herbácea, sejam 

«a) Em que mais de 75 % das terras 
aráveis sejam utilizados para a produção de 
erva ou outras forrageiras herbácea, sejam 
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terras em pousio, sejam utilizadas para a 
cultura de leguminosas ou sejam objeto de 
uma combinação destas utilizações, desde 
que a superfície arável não abrangida por 
estas utilizações não ultrapasse 30 
hectares;»

terras em pousio, sejam utilizadas para a 
cultura de leguminosas ou sejam objeto de 
uma combinação destas utilizações;»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=PT)

Alteração 93

Proposta de regulamento
Artigo 269 – parágrafo 1 – ponto 3-R (novo)
Regulamento (UE) n.º 1307/2013
Artigo 46 – n.º 4 – alínea b)

Texto em vigor Alteração

3-R. No artigo 50.º, n.º 4, a alínea b) 
passa a ter a seguinte redação:

«b) Em que mais de 75 % da superfície 
agrícola elegível sejam prados 
permanentes, sejam utilizados para a 
produção de erva ou outras forrageiras 
herbáceas ou para culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano ou 
durante uma parte significativa do ciclo de 
cultivo, ou sejam objeto de uma 
combinação destas utilizações, desde que a 
superfície arável não abrangida por estas 
utilizações não ultrapasse 30 hectares;»

«b) Em que mais de 75 % da superfície 
agrícola elegível sejam prados 
permanentes, sejam utilizados para a 
produção de erva ou outras forrageiras 
herbáceas ou para culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano ou 
durante uma parte significativa do ciclo de 
cultivo, ou sejam objeto de uma 
combinação destas utilizações;»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Alteração 94

Proposta de regulamento
Artigo 269 – parágrafo 1 – ponto 3-S (novo)
Regulamento (UE) n.º 1307/2013
Artigo 46 – n.º 9 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

3-S. No artigo 46.º, n.º 9, é suprimida a 
alínea c).
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Alteração 95

Proposta de regulamento
Artigo 269 – parágrafo 1 – ponto 3-T (novo)
Regulamento (UE) n.º 1307/2013
Artigo 50 – n.º 5

Texto em vigor Alteração

3-T. No artigo 50.º, o n.º 5 passa a ter a 
seguinte redação:

«5. O pagamento para os jovens 
agricultores é concedido por agricultor, por 
um período máximo de cinco anos. Esse 
período é diminuído do número de anos 
decorridos entre a instalação a que se 
refere o n.º 2, alínea a), e a primeira 
apresentação do pedido de pagamento 
para os jovens agricultores.»

«5. O pagamento para os jovens 
agricultores é concedido por agricultor, por 
um período máximo de cinco anos.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Alteração 96

Proposta de regulamento
Artigo 269 – parágrafo 1 – ponto 3-U (novo)
Regulamento (UE) n.º 1307/2013
Artigo 50 – n.º 6 – alínea a)

Texto em vigor Alteração

3-U. No artigo 50.º, n.º 6, a alínea a) 
passa a ter a seguinte redação:

«a) 25 % do valor médio dos direitos a 
pagamento a título de propriedade ou de 
arrendamento que o agricultor detém; ou»

«a) Entre 25 % e 50 %, no máximo, do 
valor médio dos direitos a pagamento a 
título de propriedade ou de arrendamento 
que o agricultor detém; ou»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Alteração 97

Proposta de regulamento
Artigo 269 – parágrafo 1 – ponto 3-V (novo)
Regulamento (UE) n.º 1307/2013
Artigo 50 – n.º 6 – alínea b)
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Texto em vigor Alteração

3-V. No artigo 50.º, n.º 6, a alínea b) 
passa a ter a seguinte redação:

«b) 25 % do montante calculado dividindo 
uma percentagem fixa do limite máximo 
nacional para o ano civil de 2019, 
estabelecido no Anexo II, pelo número de 
todos os hectares elegíveis declarados em 
2015 nos termos do artigo 33.º, n.º 1. Essa 
percentagem fixa é igual à parte do limite 
máximo nacional restante do regime de 
pagamento de base estabelecido nos termos 
do artigo 22.º, n.º 1, para 2015.»

«b) Entre 25 % e 50 %, no máximo, do 
montante calculado dividindo uma 
percentagem fixa do limite máximo 
nacional para o ano civil de 2019, 
estabelecido no Anexo II, pelo número de 
todos os hectares elegíveis declarados em 
2015 nos termos do artigo 33 º, n.º 1. Essa 
percentagem fixa é igual à parte do limite 
máximo nacional restante do regime de 
pagamento de base estabelecido nos termos 
do artigo 22.º, n.º 1, para 2015.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Alteração 98

Proposta de regulamento
Artigo 269 – parágrafo 1 – ponto 3-W (novo)
Regulamento (UE) n.º 1307/2013
Artigo 50 – n.º 7

Texto em vigor Alteração

3-W. No artigo 50.º, o n.º 7 passa a ter a 
seguinte redação:

«7. Os Estados-Membros que aplicarem o 
artigo 36.º calculam anualmente o 
montante de pagamento para os jovens 
agricultores multiplicando um número 
correspondente a 25 % do pagamento 
único por superfície calculado segundo o 
artigo 36.º pelo número de hectares 
elegíveis que o agricultor declarou nos 
termos do artigo 36.º, n.º 2.»

«7. Os Estados-Membros que aplicarem o 
artigo 36.º calculam anualmente o 
montante de pagamento para os jovens 
agricultores multiplicando um número 
correspondente a um valor entre 25 % e 50 
%, no máximo, do pagamento único por 
superfície calculado segundo o artigo 36.º 
pelo número de hectares elegíveis que o 
agricultor declarou nos termos do artigo 
36.º, n.º 2.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20150603&qid=1489567595545&from=EN)

Alteração 99

Proposta de regulamento



PE599.808v02-00 54/100 AD\1124405PT.docx

PT

Artigo 269 – parágrafo 1 – ponto 3-X (novo)
Regulamento (UE) n.º 1307/2013
Artigo 50 – n.º 8 – parágrafo 1

Texto em vigor Alteração

3-X. No artigo 50.º, n.º 8, primeiro 
parágrafo passa a ter a seguinte redação:

Em derrogação dos n.os 6 e 7, os Estados-
Membros podem calcular anualmente o 
montante do pagamento para os jovens 
agricultores multiplicando um número 
correspondente a 25 % do pagamento 
médio nacional por hectare pelo número de 
direitos que o agricultor ativou nos termos 
do artigo 32.º, n.º 1, ou pelo número de 
hectares elegíveis que o agricultor declarou 
nos termos do artigo 36.º, n.º 2.»

Em derrogação dos n.os 6 e 7, os Estados-
Membros podem calcular anualmente o 
montante do pagamento para os jovens 
agricultores multiplicando um número 
correspondente a um valor entre 25 % e 
50 %, no máximo, do pagamento médio 
nacional por hectare pelo número de 
direitos que o agricultor ativou nos termos 
do artigo 32.º, n.º 1, ou pelo número de 
hectares elegíveis que o agricultor declarou 
nos termos do artigo 36.º, n.º 2.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Alteração 100

Proposta de regulamento
Artigo 269 – parágrafo 1 – n.º 4
Regulamento (UE) n.º 1307/2013)
Artigo 50 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

4. No artigo 50.º, é suprimido o n.º 9; Suprimido

Alteração 101

Proposta de regulamento
Artigo 269 – parágrafo 1 – ponto 4-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 1307/2013
Artigo 50 – n.º 10 – parágrafo 1

Texto em vigor Alteração

4-A. No artigo 50.º, n.º 10, o primeiro 
parágrafo passa a ter a seguinte redação:

«Em alternativa à aplicação do n.os 6 a 9, 
os Estados-Membros podem atribuir uma
montante fixo anual por agricultor, 

«Em alternativa à aplicação dos n.os 6 a 9, 
os Estados-Membros podem atribuir um
montante fixo anual por agricultor, 
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calculado multiplicando um número fixo 
de hectares por um número correspondente 
a 25 % do pagamento médio nacional por 
hectare, estabelecido nos termos do n.º 8.»

calculado multiplicando um número fixo 
de hectares por um número correspondente 
a um valor entre 25 % e 50 %, no 
máximo, do pagamento médio nacional por 
hectare, estabelecido nos termos do n.º 8».

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20150603&qid=1489567595545&from=EN)

Alteração 102

Proposta de regulamento
Artigo 269 – parágrafo 1 – ponto 4-B (novo)
Regulamento (UE) n.º 1307/2013
Artigo 50 – n.º 11 

Texto em vigor Alteração

4-B. No artigo 50.º, o n.º 11 passa a ter 
a seguinte redação:

«11. A fim de garantir a proteção dos 
direitos dos beneficiários e de evitar 
discriminações entre eles, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados, nos 
termos do artigo 70.º, no que diz respeito 
às condições em que uma pessoa coletiva 
pode ser considerada elegível para receber 
o pagamento para os jovens agricultores.»

«11. Não obstante o disposto no n.º 10, os 
Estados-Membros devem assegurar que 
os jovens agricultores que adiram a uma 
cooperativa agrícola dotada de 
personalidade jurídica não percam os 
seus direitos ao pagamento. Devem, por 
conseguinte, comprometer-se a identificar 
a parte proporcional correspondente ao 
jovem agricultor na cooperativa, de modo 
a imputar os direitos ao pagamento que 
são devidos ao jovem agricultor, em 
conformidade com o presente artigo.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20150603&qid=1489567595545&from=EN)

Alteração 103

Proposta de regulamento
Artigo 269 – parágrafo 1 – ponto 5
Regulamento (UE) n.º 1307/2013
Artigo 51 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

5. No artigo 51.º, o n.º 3 passa a ter a Suprimido
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seguinte redação:

«3. Caso o montante total do pagamento 
para os jovens agricultores requerido num 
Estado-Membro em determinado ano 
exceda o limite máximo de 2 % fixado nos 
termos do n.º 1 do presente artigo, os 
Estados-Membros fixam um limite 
máximo aplicável ao número de direitos 
de pagamento ativados pelo agricultor ou 
ao número de hectares elegíveis 
declarados pelo agricultor a fim de 
cumprir o limite máximo de 2 % 
estipulado no n.º 1 do presente artigo. Ao 
aplicarem o artigo 50.º, n.os 6, 7 e 8, os 
Estados-Membros devem respeitar esse 
limite.

Os Estados-Membros notificam à 
Comissão quaisquer limites aplicados nos 
termos do primeiro parágrafo, o mais 
tardar até 15 de setembro do ano seguinte 
ao ano em que foram apresentados os 
pedidos de ajuda, relativamente aos quais 
os limites foram aplicados.»

Alteração 104

Proposta de regulamento
Artigo 269 – parágrafo 1 – ponto 5-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 1307/2013
Artigo 52 – n.º 5

Texto em vigor Alteração

5-A. No artigo 52.º, o n.º 5 passa a ter a 
seguinte redação:

5. O apoio associado só pode ser concedido 
na medida necessária para criar um 
incentivo à manutenção dos níveis atuais 
de produção nos setores ou regiões em 
causa.

5. Com exceção das proteaginosas, o 
apoio associado só pode ser concedido na 
medida necessária para criar um incentivo 
à manutenção dos níveis atuais de 
produção nos setores ou regiões em causa.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Alteração 105

Proposta de regulamento
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Artigo 269 – parágrafo 1 – ponto 6-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 1307/2013
Artigo 52 – n.º 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. No artigo 52.º, é aditado o seguinte 
número:

«9-A. Até 31 de dezembro de 2018, a 
Comissão deve publicar um «plano em 
matéria de proteaginosas», com o objetivo 
de aumentar a produção própria de 
proteínas vegetais na União e reduzir a 
dependência das importações.»

Alteração 106

Proposta de regulamento
Artigo 269 – parágrafo 1 – ponto 6-B (novo)
Regulamento (UE) n.º 1307/2013
Artigo 53 – n.º 6

Texto em vigor Alteração

6-B. No artigo 53.º, o n.º 6 passa a ter a 
seguinte redação:

«6. Os Estados-Membros podem rever, até 
1 de agosto de 2016, a sua decisão tomada 
ao abrigo dos n.os 1 a 4 e decidir, com 
efeitos a partir de 2017:

«6. Os Estados-Membros podem rever, até 
1 de agosto de qualquer ano, a sua decisão 
tomada ao abrigo do presente capítulo e 
decidir, com efeitos a partir do ano 
seguinte:

a) Manter inalterada, aumentar ou diminuir 
a percentagem fixada ao abrigo dos n.os 1, 
2 e 3, dentro dos limites aí estabelecidos se 
for caso disso, ou manter inalterada ou 
diminuir a percentagem fixada ao abrigo 
do n.º 4;

a) Manter inalterada, aumentar ou diminuir 
a percentagem fixada ao abrigo dos n.os 1, 
2 e 3, dentro dos limites aí estabelecidos se 
for caso disso, ou manter inalterada ou 
diminuir a percentagem fixada ao abrigo 
do n.º 4;

b) Modificar as condições para a concessão 
do apoio;

b) Modificar as condições para a concessão 
do apoio;

c) Cessar a concessão do apoio ao abrigo 
do presente capítulo.

c) Cessar a concessão do apoio ao abrigo 
do presente capítulo.

Os Estados-Membros notificam a 
Comissão destas eventuais decisões até à 
data referida no primeiro parágrafo.»
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Alteração 107

Proposta de regulamento
Artigo 269 – parágrafo 1 – ponto 6-C (novo)
Regulamento (UE) n.º 1307/2013
Artigo 63 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto em vigor Alteração

6-C. No artigo 63.º, n.º 1, o segundo 
parágrafo passa a ter a seguinte redação:

«O montante referido no primeiro 
parágrafo, alínea a) ou b), não pode ser 
inferior a 500 EUR nem superior a 1 250 
EUR.»

«O montante referido no primeiro 
parágrafo, alínea a) ou b), não pode ser 
inferior a 500 EUR nem superior a 
2 500 EUR.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Alteração 108

Proposta de regulamento
Artigo 269 – parágrafo 1 – ponto 6-D (novo)
Regulamento (UE) n.º 1307/2013
Artigo 64 – n.º 1 – alínea a)

Texto em vigor Alteração

6-D. No artigo 64.º, n.º 1, a alínea a) 
passa a ter a seguinte redação:

«a) Mantêm, pelo menos, um número de 
hectares elegíveis correspondente ao 
número de direitos ao pagamento a título 
de propriedade ou de arrendamento detidos 
ou ao número de hectares elegíveis 
declarados em 2015 nos termos do artigo 
36.º, n.º 2.»

«a) Mantêm, pelo menos, um número de 
hectares elegíveis correspondente ao 
número de direitos ao pagamento a título 
de propriedade ou de arrendamento detidos 
ou ao número de hectares elegíveis 
declarados em 2015 nos termos do artigo 
36.º, n.º 2, com uma tolerância de 0,5 
hectares, ou, se inferior, 25 % dos direitos 
ao pagamento a título de propriedade ou 
de arrendamento detidos ou o número de 
hectares elegíveis declarados em 2015.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Alteração 109
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Proposta de regulamento
Artigo 269 – parágrafo 1 – ponto 6-E (novo)
Regulamento (UE) n.º 1307/2013
Anexo X – Superfícies com talhadias de curta rotação

Texto em vigor Alteração

6-E. No anexo X, a linha «Superfícies 
com talhadias de curta duração» passa a 
ter a seguinte redação:

«Elementos: Superfícies com talhadias de 
curta rotação (por 1 m2)

«Elementos: Superfícies com talhadias de 
curta rotação (por 1m2)

Fator de conversão: n.a. Fator de conversão: n.a.

Fator de ponderação: 0,3 Fator de ponderação: 1

Superfície de interesse ecológico: 0,3 m2» Superfície de interesse ecológico: 1 m2»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20150603&qid=1490178318614&from=EN)

Alteração 110

Proposta de regulamento
Artigo 269 – parágrafo 1 – ponto 6-F (novo)
Regulamento (UE) n.º 1307/2013
Anexo X – Superfícies com culturas fixadoras de azoto

Texto em vigor Alteração

6-F. No anexo X, a linha «Superfícies 
com culturas fixadoras de azoto» passa a 
ter a seguinte redação:

«Elementos: Superfícies com culturas 
fixadoras de azoto (por 1 m2)

«Elementos: Superfícies com culturas 
fixadoras de azoto (por 1 m2)

Fator de conversão: n.a. Fator de conversão: n.a.

Fator de ponderação: 0,7 Fator de ponderação: 1

Superfície de interesse ecológico: 0,3 m2» Superfície de interesse ecológico: 1 m2»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20150603&qid=1490178318614&from=EN)

Alteração 111

Proposta de regulamento
Artigo 269 – parágrafo 1 – ponto 6-G (novo)
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Regulamento (UE) n.º 1307/2013
Anexo X – Superfícies com Miscanthus – linha 20-A (nova) 

Texto da Comissão Alteração

6-G. No anexo X, é aditada a seguinte 
linha:

«Elementos: Superfícies com Miscanthus

Fator de conversão: n.a.

Fator de ponderação: 1

Superfície de interesse ecológico: 1 m²»

Alteração 112

Proposta de regulamento
Artigo 269 – parágrafo 1 – ponto 6-H (novo)
Regulamento (UE) n.º 1307/2013
Anexo X – Superfícies com Silphium perfoliatum – linha 20-B (nova)

Texto da Comissão Alteração

6-H. No anexo X, é aditada a seguinte 
linha:

«Elementos: Superfícies com Silphium 
perfoliatum

Fator de conversão: n.a.

Fator de ponderação: 1

Superfície de interesse ecológico: 1 m²»

Alteração 113

Proposta de regulamento
Artigo 269 – parágrafo 1 – ponto 6-I (novo)
Regulamento (UE) n.º 1307/2013
Anexo X – Terras deixadas em pousio para plantas melíferas – linha 20-C (nova) 

Texto da Comissão Alteração

6-I. No anexo X, é aditada a seguinte 
linha:

«Elementos: Terras deixadas em pousio 
para plantas melíferas (espécies ricas em 
pólen e néctar)
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Fator de conversão: n.a.

Fator de ponderação: 2

Superfície de interesse ecológico: 2 m²»

Alteração 114

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 33 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) prevenção e gestão de crises, 
incluindo o acompanhamento de outras 
organizações de produtores, associações de 
organizações de produtores, grupos de 
produtores ou produtores individuais»

f) prevenção e gestão de crises, 
incluindo o acompanhamento de outras 
organizações de produtores, associações de 
organizações de produtores, grupos de 
produtores ou produtores individuais, 
ações e atividades que visem a 
diversificação e consolidação dos 
mercados de exportação em países 
terceiros;

Alteração 115

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 33 – n.º 3 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) acompanhamento de outras 
organizações de produtores, associações de 
organizações de produtores, grupos de 
produtores ou produtores individuais»

i) acompanhamento de outras 
organizações de produtores, associações de 
organizações de produtores, grupos de 
produtores ou produtores individuais; 
ações que visem a diversificação e 
consolidação dos mercados de exportação 
em países terceiros, incluindo, por 
exemplo, o seguro de crédito à 
exportação, os custos relacionados com a 
negociação e gestão de protocolos 
fitossanitários ou estudos e avaliações de 
mercado; 
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Alteração 116

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 33 – n.º 5

Texto em vigor Alteração

1-A. No artigo 33.º, n.º 5, o segundo 
parágrafo passa a ter a seguinte redação:

«As ações ambientais devem respeitar os 
requisitos relativos aos pagamentos 
agroambientais previstos no artigo 28.º, n.º 
3, do Regulamento (UE) n.º 1305/2013

«As ações ambientais devem respeitar os 
requisitos relativos aos pagamentos 
agroambientais ou para a agricultura 
biológica previstos no artigo 28.º, n.º 3, e 
no artigo 29.º, n.os 2 e 3, do Regulamento 
(UE) n.º 1305/2013.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Alteração 117

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 1-B (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 33 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto em vigor Alteração

1-B. No artigo 33.º, n.º 5, o terceiro 
parágrafo passa a ter a seguinte redação:

«Sempre que pelo menos 80 % dos 
produtores membros de uma organização 
de produtores estejam sujeitos a um ou 
mais compromissos agroambientais 
idênticos previstos no artigo 28.º, n.º 3, do 
Regulamento (UE) n.º 1305/2013, cada um 
desses compromissos conta como uma 
ação ambiental, na aceção do primeiro 
parágrafo, alínea a), do presente número.»

«Sempre que pelo menos 80 % dos 
produtores membros de uma organização 
de produtores estejam sujeitos a um ou 
mais compromissos agroambientais ou de 
agricultura biológica idênticos previstos 
no artigo 28.º, n.º 3, e no artigo 29.º, n.os 2 
e 3, do Regulamento (UE) n.º 1305/2013, 
cada um desses compromissos conta como 
uma ação ambiental, na aceção do primeiro 
parágrafo, alínea a), do presente número.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Alteração 118

Proposta de regulamento



AD\1124405PT.docx 63/100 PE599.808v02-00

PT

Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 1-C (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 34 – n.º 2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. No artigo 34.º, n.º 2, é aditado o 
seguinte parágrafo:

No caso de uma associação de 
organizações de produtores cujos 
membros são organizações de produtores 
da União e respetivas associações que 
operam em diferentes Estados-Membros, 
essa percentagem pode ser aumentada 
para 5,2 % do valor da produção 
comercializada, desde que o montante que 
ultrapasse 4,7 % do valor dessa produção 
seja utilizado exclusivamente para 
medidas de prevenção e gestão de crises 
aplicadas pela associação de organizações 
de produtores em nome dos seus 
membros.

Alteração 119

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 34 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Ações relacionadas com o 
acompanhamento de outras organizações 
de produtores, grupos de produtores ou 
produtores individuais dos Estados-
Membros referidos no artigo 35.º, n.º 1.

b) Ações relacionadas com o 
acompanhamento de outras organizações 
de produtores, grupos de produtores ou 
produtores individuais das regiões dos 
Estados-Membros referidas no artigo 35.º, 
n.º 1.

Alteração 120

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 2-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 34 – n.º 4 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Ao n.º 4 é aditada a seguinte alínea: 

«b-A) Ações e atividades que visem a 
diversificação e consolidação dos 
mercados de exportação em países 
terceiros.» 

Alteração 121

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 35 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Bulgária, Chipre, Croácia, 
Eslováquia, Eslovénia, Estónia, 
Finlândia, Grécia, Hungria, Lituânia, 
Luxemburgo, Malta, Polónia e Roménia
podem conceder às organizações de 
produtores, a seu pedido, assistência 
financeira nacional no valor máximo de 1
% do seu valor de produção 
comercializada. Tal montante acresce ao 
fundo operacional.

1. Nas regiões dos Estados-Membros 
em que o grau de organização dos 
produtores do setor das frutas e produtos 
hortícolas seja especialmente baixo, os 
Estados-Membros podem conceder às 
organizações de produtores assistência 
financeira nacional no valor máximo de 
80 % das contribuições financeiras 
referidas no artigo 32.º, n.º 1, alínea a), e 
10 %, no máximo, do valor da produção 
comercializada de qualquer dessas 
organizações de produtores. Tal montante 
acresce ao fundo operacional.

Alteração 122

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão está habilitada a 
adotar atos delegados, nos termos do 
artigo 227.º alterando o n.º 1 para 
adicionar os Estados-Membros onde o 
grau de organização dos produtores do 
setor das frutas e produtos hortícolas é 

2. O grau de organização dos 
produtores de uma região de um Estado-
Membro é considerado especialmente 
baixo quando o grau médio de 
organização tiver sido inferior a 20 % 
durante três anos consecutivos anteriores 
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especialmente baixo e para excluir 
Estados-Membros em que tal já não é o 
caso.

à data do pedido de assistência financeira 
nacional. O grau de organização é 
calculado dividindo o valor da produção 
de frutas e produtos hortícolas obtida na 
região em causa e comercializada por 
organizações de produtores, associações 
de organizações de produtores e grupos de 
produtores pelo valor total da produção de 
frutas e produtos hortícolas obtida nessa 
região.

A Comissão deve adotar atos de execução 
que definam o grau médio de organização 
da União, assim como o grau de 
organização dos Estados-Membros e das 
regiões, e estabeleçam regras 
pormenorizadas suplementares sobre o 
cálculo do grau de organização. Esses 
atos de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 229.º, n.º 2.

Alteração 123

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 3-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 62 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Ao artigo 62.º é aditado o seguinte 
número:

4-A. Os Estados-Membros podem aplicar 
o presente capítulo às superfícies 
produtoras de vinho com aptidão para a 
produção de aguardentes vínicas com 
uma indicação geográfica registada nos 
termos anexo III do Regulamento (CE) 
n.º 110/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho. Para efeitos do presente 
capítulo, essas superfícies podem ser 
tratadas como superfícies em que podem 
ser produzidos vinhos com uma 
denominação de origem protegida ou uma 
indicação geográfica protegida.»
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Alteração 124

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 3-B (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 64

Texto em vigor Alteração

3-B. O artigo 64.º passa a ter a seguinte 
redação:

Artigo 64.º «Artigo 64.º

Concessão de autorizações para novas 
plantações

Concessão de autorizações para novas 
plantações

1. Se a superfície total abrangida pelos 
pedidos elegíveis num determinado ano 
não exceder a superfície disponibilizada 
pelo Estado-Membro, todos esses pedidos 
são aceites.

1. Se a superfície total abrangida pelos 
pedidos elegíveis num determinado ano 
não exceder a superfície disponibilizada 
pelo Estado-Membro, todos esses pedidos 
são aceites.

Os Estados-Membros podem aplicar, para 
efeitos do presente artigo, um ou vários dos 
seguintes critérios de elegibilidade 
objetivos e não discriminatórios:

Os Estados-Membros podem aplicar, para 
efeitos do presente artigo, um ou vários dos 
seguintes critérios de elegibilidade 
objetivos e não discriminatórios:

a) O requerente deve possuir uma 
superfície agrícola cuja área não seja 
inferior à da superfície para a qual é 
solicitada a autorização;

a) O requerente deve possuir uma 
superfície agrícola cuja área não seja 
inferior à da superfície para a qual é 
solicitada a autorização;

b) O requerente deve possuir qualificações 
e competências profissionais adequadas;

b) O requerente deve possuir qualificações 
e competências profissionais adequadas;

c) O pedido não deve envolver um risco 
significativo de apropriação indevida da 
reputação de determinadas denominações 
de origem protegidas, o que se presume a 
não ser que a existência desse risco seja 
comprovada pelas autoridades públicas;

c) O pedido não deve envolver um risco 
significativo de apropriação indevida da 
reputação de determinadas denominações 
de origem protegidas, o que se presume a 
não ser que a existência desse risco seja 
comprovada pelas autoridades públicas;

c-A) O requerente não tem vinhas 
plantadas sem autorização, como referido 
no artigo 71.º do Regulamento (UE) n.º 
1308/2013, ou sem um direito de 
plantação, como referido nos artigos 85.º-
A e 85.º-B do Regulamento (CE) n.º 
1234/2007.

d) Se devidamente fundamentados, um ou 
vários dos critérios referidos no n.º 2, 
desde que sejam aplicados de forma 

d) Se devidamente fundamentados, um ou 
vários dos critérios referidos no n.º 2, 
desde que sejam aplicados de forma 
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objetiva e não discriminatória. objetiva e não discriminatória.

2. Se a superfície total abrangida pelos 
pedidos elegíveis a que se refere o n.º 1 
exceder, num determinado ano, a superfície 
disponibilizada pelo Estado-Membro, as 
autorizações são concedidas a todos os 
requerentes segundo uma distribuição pro 
rata dos hectares com base na superfície 
para a qual tenham solicitado a 
autorização. A concessão pode também ser 
total ou parcialmente efetuada de acordo 
com um ou vários dos seguintes critérios 
de prioridade objetivos e não 
discriminatórios:

2. Se a superfície total abrangida pelos 
pedidos elegíveis a que se refere o n.º 1 
exceder, num determinado ano, a superfície 
disponibilizada pelo Estado-Membro, as 
autorizações são concedidas a todos os 
requerentes segundo uma distribuição pro 
rata dos hectares com base na superfície 
para a qual tenham solicitado a 
autorização. A concessão pode estabelecer 
uma superfície mínima e/ou máxima a 
conceder por requerente e pode também 
ser total ou parcialmente efetuada de 
acordo com um ou vários dos seguintes 
critérios de prioridade objetivos e não 
discriminatórios:

a) Produtores que plantam vinhas pela 
primeira vez e que estejam estabelecidos 
como responsáveis da exploração (novos 
entrantes);

a) Produtores que plantam vinhas pela 
primeira vez e que estejam estabelecidos 
como responsáveis da exploração (novos
entrantes);

b) Superfícies onde o vinhedo contribui 
para a preservação do ambiente;

b) Superfícies onde o vinhedo contribui 
para a preservação do ambiente;

c) Superfícies a plantar de novo no âmbito 
de projetos de emparcelamento agrícola;

c) Superfícies a plantar de novo no âmbito 
de projetos de emparcelamento agrícola;

d) Superfícies com condicionalismos 
específicos de origem natural ou outra;

d) Superfícies com condicionalismos 
específicos de origem natural ou outra;

e) Sustentabilidade dos projetos de 
desenvolvimento ou replantação com base 
numa avaliação económica;

e) Sustentabilidade dos projetos de 
desenvolvimento ou replantação com base 
numa avaliação económica;

f) Superfícies a plantar de novo que 
contribuam para aumentar a 
competitividade a nível da exploração e a 
nível regional;

f) Superfícies a plantar de novo que 
contribuam para aumentar a 
competitividade a nível da exploração e a 
nível regional;

g) Projetos com potencial para melhorar a 
qualidade dos produtos com indicações 
geográficas;

g) Projetos com potencial para melhorar a 
qualidade dos produtos com indicações 
geográficas;

h) Superfícies a plantar de novo no quadro 
do aumento da dimensão das pequenas e 
médias explorações.

h) Superfícies a plantar de novo no quadro 
do aumento da dimensão das pequenas e 
médias explorações.

2-A. Se o Estado-Membro aplicar um ou 
mais dos critérios referidos no n.º 2, pode 
decidir acrescentar a condição de o 
requerente ser uma pessoa singular com 
idade não superior a 40 anos no momento 
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da apresentação do pedido.

3. Os critérios referidos nos n.os 1 e 2 que 
os Estados-Membros apliquem são 
tornados públicos e notificados 
imediatamente à Comissão.

3. Os critérios referidos nos n.os 1, 2 e 2-A
que os Estados-Membros apliquem são 
tornados públicos e notificados 
imediatamente à Comissão.»

Alteração 125

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 3-C (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 148 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C. No artigo 148.º, é inserido o 
seguinte número:

«1-A. Se os Estados-Membros não 
utilizarem as possibilidades previstas no 
n.º 1 do presente artigo, um produtor, 
uma organização de produtores, uma 
organização de negociação ou as suas 
associações podem exigir que todas as 
entregas de leite cru a um transformador 
de leite cru sejam objeto de um contrato 
escrito entre as partes e/ou de uma 
proposta escrita de contrato apresentada 
pelos primeiros compradores, nas mesmas 
condições previstas nos n.os 4 a 6 do 
presente artigo.

Se o primeiro comprador for uma micro, 
pequena ou média empresa na aceção da 
Recomendação 2003/361/CE, o contrato 
e/ou a proposta de contrato não são 
obrigatórios, exceto se a organização 
interprofissional do setor reconhecida ao 
abrigo do artigo 163.º tiver elaborado um 
modelo de contrato compatível com as 
regras da União.»

Alteração 126

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 3-D (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
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Artigo 148 – n.º 2 – parte introdutória

Texto em vigor Alteração

3-D. No artigo 148.º, n.º 2, a parte 
introdutória passa a ter a seguinte 
redação:

«2. O contrato e/ou a proposta de contrato 
a que se refere o n.º 1 devem:

«2. O contrato e/ou a proposta de contrato 
a que se referem os n.os 1 e 1-A devem:»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308)

Alteração 127

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 3-E (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 148 – n.º 3

Texto em vigor Alteração

3-E. No artigo 148.º, o n.º 3 passa a ter 
a seguinte redação:

«3. Em derrogação do n.º 1, não é exigível 
um contrato e/ou uma proposta de contrato 
caso o agricultor entregue o leite cru a uma 
cooperativa da qual seja membro e cujos 
estatutos ou regras e decisões neles 
previstas ou deles derivadas contenham 
disposições de efeitos semelhantes aos das 
disposições estabelecidas no n.º 2, alíneas 
a), b) e c).»

«3. Em derrogação dos n.os 1 e 1-A, não é 
exigível um contrato e/ou uma proposta de 
contrato caso o agricultor entregue o leite 
cru a uma cooperativa da qual seja membro 
e cujos estatutos ou regras e decisões neles 
previstas ou deles derivadas contenham 
disposições de efeitos semelhantes aos das 
disposições estabelecidas no n.º 2, alíneas 
a), b) e c).»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308)

Alteração 128

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 3-F (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 149
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Texto da Comissão Alteração

3-F. O artigo 149.º é suprimido.

Alteração 129

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 3-G (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 152

Texto em vigor Alteração

3-G. O artigo 152.º passa a ter a seguinte 
redação:

«Artigo 152.º «Artigo 152.º

Organizações de produtores Organizações de produtores

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

1. Os Estados-Membros devem 
reconhecer, mediante pedido, as 
organizações de produtores que:

a) Sejam compostas e controladas, nos 
termos do artigo 153.º, n.º 2, alínea c), 
pelos produtores de um setor específico 
enumerado no artigo 1.º, n.º 2; 

a) Sejam compostas e controladas, nos 
termos do artigo 153.º , n.º 2, alínea c), 
pelos produtores 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 
produtores e exerçam, com ou sem 
transferência da propriedade pelos 
agricultores para a organização de 
produtores, pelo menos uma das seguintes 
atividades:

i) a transformação conjunta;

ii) a distribuição conjunta, incluindo uma 
plataforma de venda conjunta ou o 
transporte conjunto;

iii) a embalagem, rotulagem ou promoção 
conjuntas;

iv) a organização conjunta do controlo de 
qualidade;

v) a utilização conjunta de equipamentos 
ou instalações de armazenamento;

vi) a gestão conjunta de resíduos 
diretamente relacionados com a 
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produção;

vii) a aquisição conjunta de fatores de 
produção;

viii) quaisquer outras atividades 
conjuntas de serviços que prossigam um 
dos objetivos enumerados na alínea c) do 
presente número;

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

c) Prossigam um objetivo específico, que 
pode incluir pelo menos um dos 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, nomeadamente 
através de comercialização direta;

ii) concentrar a oferta e colocar no mercado 
a produção dos membros, nomeadamente 
através de comercialização direta;

iii) otimizar os custos de produção e a 
rentabilidade dos investimentos realizados 
em resposta às normas ambientais e de bem 
estar animal, bem como estabilizar os 
preços no produtor;

iii) otimizar os custos de produção e a 
rentabilidade dos investimentos realizados 
em resposta às normas ambientais e de 
bem-estar animal, bem como estabilizar os 
preços no produtor;

iv) fazer investigação e promover 
iniciativas de nos domínios dos métodos de 
produção sustentável, das práticas 
inovadoras, da competitividade económica 
e da evolução do mercado;

iv) fazer investigação e promover 
iniciativas nos domínios dos métodos de 
produção sustentável, das práticas 
inovadoras, da competitividade económica 
e da evolução do mercado;

v) promover a utilização de práticas de 
cultivo e técnicas de produção que 
respeitem o ambiente, bem como práticas e 
técnicas que respeitem o bem-estar dos 
animais e prestar assistência técnica às 
mesmas;

v) promover a utilização de práticas de 
cultivo e técnicas de produção que 
respeitem o ambiente, bem como práticas e 
técnicas que respeitem o bem-estar dos 
animais e prestar assistência técnica às 
mesmas;

vi) promover e prestar assistência técnica à 
utilização de normas de produção, 
melhorar a qualidade dos produtos e 
desenvolver produtos com denominação de 
origem protegida, com indicação 
geográfica protegida ou abrangidos por 
uma marca de qualidade nacional;

vi) promover e prestar assistência técnica à 
utilização de normas de produção, 
melhorar a qualidade dos produtos e 
desenvolver produtos com denominação de 
origem protegida, com indicação 
geográfica protegida ou abrangidos por 
uma marca de qualidade nacional;

vii) 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) 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;

viii) contribuir para uma utilização viii) contribuir para uma utilização 
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sustentável dos recursos naturais e para a 
mitigação das alterações climáticas;

sustentável dos recursos naturais e para a 
mitigação das alterações climáticas;

ix) desenvolver iniciativas no domínio da 
promoção e da comercialização;

ix) desenvolver iniciativas no domínio da 
promoção e da comercialização;

x) gerir os fundos mutualistas a que se 
referem os programas operacionais do setor 
das frutas e produtos hortícolas a que se 
refere o artigo 31.º, n.º 2, do presente 
regulamento e no âmbito do artigo 36.º do 
Regulamento (UE) n.º 1305/2013;

x) gerir os fundos mutualistas a que se 
referem os programas operacionais do setor 
das frutas e produtos hortícolas a que se 
refere o artigo 31.º, n.º 2, do presente 
regulamento e no âmbito do artigo 36.º do 
Regulamento (UE) n.º 1305/2013;

xi) prestar a necessária assistência técnica à 
utilização dos mercados de futuros e de 
regimes de seguros.

xi) prestar a necessária assistência técnica à 
utilização dos mercados de futuros e de 
regimes de seguros.

1-A. Não obstante o artigo 101.º, n.º 1, do 
TFUE, uma organização de produtores 
que é reconhecida ao abrigo do n.º 1 do 
presente artigo pode planear a produção, 
otimizar os custos de produção, colocar 
no mercado e negociar contratos de 
fornecimento dos produtos agrícolas em 
nome dos seus membros para a totalidade 
ou parte da sua produção total.

As negociações podem ser realizadas 
desde que:

a) As atividades exercidas ao abrigo da 
alínea b) do n.º 1 sejam significativas em 
termos da quantidade em causa e em 
termos de custos de produção e de 
colocação do produto no mercado.

b) Para o volume ou a quantidade de
produtos agrícolas abrangidos por essas 
negociações, a organização de produtores 
concentre o fornecimento;

c) Os produtores em causa não sejam 
membros de qualquer outra organização 
de produtores que negoceie igualmente 
tais contratos em seu nome; no entanto, 
os Estados-Membros podem prever 
derrogações a esta condição em casos 
devidamente justificados em que os 
agricultores explorem duas unidades de 
produção distintas situadas em zonas 
geográficas diferentes;

d) O produto agrícola em causa não esteja 
sujeito a uma obrigação de entrega 
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resultante da filiação do agricultor numa 
cooperativa, a qual por sua vez não faz 
parte das organizações de produtores em 
causa, nos termos das condições 
estabelecidas pelos estatutos da 
cooperativa ou pelas regras e decisões 
neles previstas ou deles derivadas;

1-B. Para efeitos do presente artigo, as 
referências às organizações de produtores 
abrangem também as associações de 
organizações de produtores reconhecidas 
ao abrigo do artigo 156.º, n.º 1, se essas 
associações de produtores cumprirem os 
requisitos definidos no n.º 1 do presente 
artigo.

1-C. A autoridade da concorrência pode 
decidir, em casos particulares, que a 
negociação pela organização de 
produtores seja reaberta, ou simplesmente 
não se realize, se entender que tal é 
necessário para prevenir a exclusão da 
concorrência ou se considerar que os 
objetivos referidos no artigo 39.º do 
TFUE são ameaçados. Para efeitos do 
presente artigo, entende-se por 
«autoridade nacional da concorrência» a 
autoridade referida no artigo 5.º do 
Regulamento (CE) n.º 1/2003 do 
Conselho.

No que se refere a negociações que 
envolvam mais do que um Estado-
Membro, a decisão referida no primeiro 
parágrafo é tomada pela Comissão sem 
aplicar o procedimento a que se refere o 
artigo 229.º, n.os 2 ou 3. Noutros casos, 
essa decisão é tomada pela autoridade 
nacional da concorrência do Estado-
Membro a que as negociações se referem.

Sempre que agir nos termos do primeiro 
parágrafo, a autoridade da concorrência 
informa a Comissão por escrito antes ou 
sem demora após o início da primeira 
medida formal de inquérito e notifica a 
Comissão das decisões adotadas, sem 
demora, após a sua adoção.

2. Uma organização de produtores 
reconhecida nos termos do n.º 1 pode 

2. Uma organização de produtores 
reconhecida nos termos do n.º 1 pode 
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continuar a ser reconhecida no caso de 
estar envolvida na comercialização de 
produtos do código NC ex 2208 que não os 
referidos no Anexo I dos Tratados, desde 
que a proporção de tais produtos não 
exceda 49 % do valor total da produção 
comercializada da organização de 
produtores e que tais produtos não 
beneficiem de apoio da União. No caso das 
organizações de produtores do setor das 
frutas e dos produtos hortícolas, os 
produtos a que se refere o parágrafo 
anterior não contam para o cálculo do valor 
da produção comercializada, para efeitos 
do artigo 34.º, n.º 2.

continuar a ser reconhecida no caso de 
estar envolvida na comercialização de 
produtos do código NC ex 2208 que não os 
referidos no Anexo I dos Tratados, desde 
que a proporção de tais produtos não 
exceda 49 % do valor total da produção 
comercializada da organização de 
produtores e que tais produtos não 
beneficiem de apoio da União. No caso das 
organizações de produtores do setor das 
frutas e dos produtos hortícolas, os 
produtos a que se refere o parágrafo 
anterior não contam para o cálculo do valor 
da produção comercializada, para efeitos 
do artigo 34.º, n.º 2.

2-A. Os Estados-Membros podem decidir 
que as organizações de produtores que, 
antes de ...[data de entrada em vigor do 
presente regulamento], foram 
reconhecidas em conformidade com a 
legislação nacional e satisfazem as 
condições estabelecidas no n.º 1 sejam 
consideradas reconhecidas como 
organizações de produtores em 
conformidade com o presente artigo.

2-B. No que respeita às organizações de 
produtores que foram reconhecidas antes 
de ...[data de entrada em vigor do presente 
regulamento] mas não satisfazem as 
condições definidas no n.º 1 do presente 
artigo, os Estados-Membros devem 
retirar-lhes o seu reconhecimento o mais 
tardar ...[três anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento]. 

3. Em derrogação do n.º 1, os 
Estados-Membros reconhecem as 
organizações de produtores, compostas 
por produtores do setor do leite e dos 
produtos lácteos, que:

a) Sejam constituídas por iniciativa dos 
produtores;

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

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

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

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

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Alteração 130

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 3-H (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 152.º-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-H. É inserido o seguinte artigo:

«Artigo 152.º-A

Organizações de negociação

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

a) Sejam constituídas por iniciativa dos 
produtores;

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

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 seus membros;

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

2. Sem prejuízo do disposto no 
artigo 125.º, no que respeita ao setor do 
açúcar, uma organização de negociação 
reconhecida pode negociar contratos de 
fornecimento dos produtos agrícolas de 
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um dos setores específicos enumerados no 
artigo 1.º, n.º 2, em nome dos seus 
membros para a totalidade ou parte da 
sua produção total.

3. As negociações podem ser realizadas:

a) Com ou sem transferência da 
propriedade dos produtos agrícolas pelos 
produtores para a organização de 
produtores;

b) Quer o preço negociado seja ou não o 
mesmo para a produção agregada de 
alguns ou da totalidade dos membros;

c) Desde que, no que se refere a essa 
organização de negociação, todas as 
condições seguintes estejam cumpridas:

i) o volume ou a quantidade de produtos 
agrícolas objeto dessas negociações não 
excedam 3,5 % da produção total da 
União;

ii) o volume ou a quantidade de produtos 
agrícolas objeto dessas negociações, 
produzidos ou entregues em qualquer 
Estado-Membro não excedam 33 % da 
produção nacional total desse Estado-
Membro;

d) Desde que, para o volume ou a 
quantidade de produtos agrícolas 
abrangidos por essas negociações, a 
organização de negociação concentre o 
fornecimento;

e) Desde que os produtores em causa não 
sejam membros de qualquer outra 
organização de negociação que negoceie 
igualmente tais contratos em seu nome; 
no entanto, os Estados-Membros podem 
prever derrogações a esta condição em 
casos devidamente justificados em que os 
agricultores explorem duas unidades de 
produção distintas situadas em zonas 
geográficas diferentes;

f) Desde que o produto agrícola não esteja 
sujeito a uma obrigação de entrega 
resultante da filiação do agricultor numa 
cooperativa, a qual por sua vez não faz 
parte da organização de negociação em 
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causa, nos termos das condições 
estabelecidas pelos estatutos da 
cooperativa ou pelas regras e decisões 
neles previstas ou deles derivadas; e

(g) Desde que a organização de 
negociação notifique as autoridades 
competentes do Estado-Membro ou dos 
Estados-Membros em que desenvolve a 
sua atividade do volume ou das 
quantidades de produtos agrícolas objeto 
dessas negociações.

4. Para efeitos do presente artigo, as 
referências às organizações de 
negociação abrangem também as 
associações de organizações de 
negociação reconhecidas ao abrigo do 
artigo 156.º, n.º 2, se essas associações de 
organizações de negociação cumprirem os 
requisitos definidos no n.º 1 do presente 
artigo.

5. Não obstante as condições 
estabelecidas no n.º 3, alínea c), 
subalínea ii), no que respeita ao setor do 
leite, uma organização de negociação 
pode negociar em aplicação do n.º 1, 
desde que, no que se refere a essa 
organização de negociação, o volume ou 
as quantidades de produtos agrícolas que 
são objeto das negociações e são 
produzidos ou entregues num Estado-
Membro com uma produção total anual 
de leite cru inferior a 500 000 toneladas 
não exceda 45 % do total da produção 
nacional desse Estado-Membro.

6. Para efeitos de aplicação do n.º 3, 
alínea c), e do n.º 4, a Comissão publica, 
pelos meios que entender adequados, as 
quantidades da produção na União e nos 
Estados-Membros, recorrendo às 
informações mais atualizadas disponíveis.

7. Em derrogação do n.º 3, alínea c), e do 
n.º 4, a autoridade da concorrência pode 
decidir, em casos particulares, que a 
negociação pela organização de 
negociação seja reaberta ou não se realize 
de todo, se entender que tal é necessário 
para prevenir a exclusão da concorrência 
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ou se considerar que os objetivos referidos 
no artigo 39.º do TFUE são ameaçados.

Para o setor do leite, a autoridade da 
concorrência pode intervir sempre que 
entender que tal é necessário para 
prevenir a exclusão da concorrência ou 
evitar um prejuízo grave para as PME 
transformadores de leite cru no seu 
território.

No que se refere a negociações que 
envolvam mais do que um Estado-
Membro, a decisão referida no primeiro 
parágrafo é tomada pela Comissão sem 
aplicar o procedimento a que se refere o 
artigo 229.º, n.os 2 ou 3. Noutros casos, 
essa decisão 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.

8. Sempre que agir nos termos do n.º 7, a 
autoridade da concorrência informa a 
Comissão por escrito antes ou sem 
demora após o início da primeira medida 
formal de inquérito e notifica a Comissão 
das decisões adotadas nos termos do n.º 7, 
sem demora, após a sua adoção.

9. Para efeitos do presente artigo, 
entende-se por:

a) «Autoridade nacional da 
concorrência», a autoridade referida no 
artigo 5.º do Regulamento (CE) n.º 1/2003 
do Conselho;

b) «PME», uma micro, pequena ou média 
empresa, na aceção da Recomendação 
2003/361/CE.

10. Os Estados-Membros onde 
decorrerem as negociações nos termos do 
presente artigo notificam a Comissão.

11. Os Estados-Membros podem decidir 
que as organizações de produtores que, 
antes de ... [data de entrada em vigor do 
presente regulamento], foram 
reconhecidas em conformidade com a 



AD\1124405PT.docx 79/100 PE599.808v02-00

PT

legislação nacional e satisfazem as 
condições estabelecidas no n.º 1 sejam 
consideradas reconhecidas como 
organizações de negociação em 
conformidade com o presente artigo.»

Alteração 131

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 3-I (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 152-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-I. É inserido o seguinte artigo:

«Artigo 152.º-B

Partilha de valor

Sem prejuízo do disposto no artigo 125.º, 
no que respeita ao setor do açúcar, os 
produtores de produtos agrícolas de um 
dos setores específicos enumerados no 
artigo 1.º, n.º 2, através das suas 
organizações de produtores reconhecidas 
ao abrigo do artigo 152.º do presente 
regulamento, das suas organizações de 
negociação reconhecidas ao abrigo do 
artigo 152.º-A do presente regulamento ou 
das suas associações reconhecidas ao 
abrigo do artigo 156.º do presente 
regulamento, e as empresas que 
comercializam ou transformam esses 
produtos podem acordar cláusulas de 
partilha de valor, incluindo bonificações 
de comercialização e perdas de mercado, 
para determinar a forma como a evolução 
dos preços de mercado relevantes ou 
outros mercados de produtos de base deve 
ser repartida entre eles.»

Alteração 132

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 3-J (novo)
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Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 154 – n.º 1 – parte introdutória

Texto em vigor Alteração

3-J. No artigo 154.º, n.º 1, a parte 
introdutória passa a ter a seguinte 
redação:

«1. A fim de ser reconhecida por um 
Estado-Membro, a organização de 
produtores que solicita tal reconhecimento 
deve ser uma pessoa coletiva ou parte 
claramente definida de uma pessoa 
coletiva que:»

«1. Os Estados-Membros reconhecem 
como organizações de produtores todas as 
pessoas coletivas ou partes claramente 
definidas de pessoas coletivas que o 
solicitem e que:»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Alteração 133

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 3-K (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 154-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-K. É inserido o seguinte artigo:

«Artigo 154.º-A

Reconhecimento das organizações de 
negociação

1. A fim de ser reconhecida por um 
Estado-Membro, a organização de 
negociação que solicita tal 
reconhecimento deve ser uma pessoa 
coletiva ou parte claramente definida de 
uma pessoa coletiva que:

a) Satisfaça os requisitos previstos no 
artigo 152.º-A, n.º 1, alíneas a) e b);

b) Reúna um número mínimo de 
membros e/ou represente um volume ou 
valor mínimo de produção 
comercializável, a determinar pelo 
Estado-Membro interessado, na sua zona 
de atividade;

c) Apresente provas suficientes de que 
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está apta a exercer adequadamente as 
suas atividades, em termos de duração e 
eficácia, prestação de apoio humano, 
material e técnico aos seus membros e, 
eventualmente, de concentração da 
oferta;

d) Possua estatutos que sejam 
consentâneos com as alíneas a), b) e c) do 
presente número.

2. Os Estados-Membros:

a) Decidem da concessão do 
reconhecimento a uma organização de 
negociação no prazo de quatro meses a 
contar da apresentação do pedido, que 
esteja acompanhado de todos os 
documentos comprovativos pertinentes; 
esse pedido é apresentado ao Estado-
Membro onde a organização tem a sua 
sede;

b) Efetuam controlos, com periodicidade 
a fixar por eles próprios, para verificar o 
cumprimento, por parte das organizações 
de negociação e das associações de 
organizações de negociação reconhecidas, 
do disposto no presente capítulo;

c) Em caso de incumprimento ou de 
irregularidades na aplicação das medidas 
previstas no presente capítulo, impõem às 
organizações e associações em causa as 
sanções aplicáveis que tenham fixado, e 
decidem, caso seja necessário, retirar-lhes 
o reconhecimento;

d) Informam anualmente a Comissão, até 
31 de março, de todas as decisões de 
concessão, recusa ou retirada do 
reconhecimento tomadas no decurso do 
ano civil precedente.»

Alteração 134

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 3-L (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 156 – título
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Texto em vigor Alteração

3-L. No artigo 156.º, o título passa a ter 
a seguinte redação:

«Associações de organizações de 
produtores»

«Associações de organizações de 
produtores e associações de organizações 
de negociação»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308)

Justificação

Esta alteração destina-se a adaptar o texto do Regulamento OCM Única à criação das 
organizações de negociação, introduzida pelo relator na alteração 69, e a permitir-lhes criar 
associações de organizações de negociação.

Alteração 135

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 3-M (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 156 – n.º 2

Texto em vigor Alteração

3-M. No artigo 156º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redação:

«2. Em derrogação do n.º 1, os Estados-
Membros podem, mediante pedido, 
reconhecer uma associação de 
organizações de produtores reconhecidas 
do setor do leite e dos produtos lácteos se 
o Estado-Membro em questão considerar 
que a associação é capaz de exercer 
eficazmente qualquer das atividades de 
uma organização de produtores
reconhecida e que preenche as condições 
estabelecidas no artigo 161.º, n.º 1.»

«2. Os Estados-Membros podem, mediante 
pedido, reconhecer uma associação de 
organizações de negociação reconhecidas 
se o Estado-Membro em questão 
considerar que a associação é capaz de 
exercer eficazmente qualquer das 
atividades de uma organização de 
negociação reconhecida e que preenche as 
condições estabelecidas no artigo 154.º-A, 
n.º 1.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308)

Alteração 136

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 3-N (novo)



AD\1124405PT.docx 83/100 PE599.808v02-00

PT

Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 157 – n.º 1 – parte introdutória

Texto em vigor Alteração

3-N. No artigo 157.º, n.º 1, a parte 
introdutória passa a ter a seguinte 
redação:

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

«1. Os Estados-Membros podem, mediante 
pedido, reconhecer as organizações 
interprofissionais de um ou mais setores 
enumerados no artigo 1.º, n.º 2, que:»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Alteração 137

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 3-O (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 157 – n.º 1 – alínea xiv-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

3-O. No artigo 157.º, n.º 1, alínea c), é 
aditada a seguinte subalínea:

«xiv-A) acordar cláusulas modelo de 
partilha de valor, incluindo bonificações 
de comercialização e perdas de mercado, 
para determinar a forma como a evolução 
dos preços de mercado relevantes ou 
outros mercados de produtos de base deve
ser repartida entre eles.»

Alteração 138

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 3-P (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 157 – n.º 1 – alínea c) – subalínea xiv-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

3-P. No artigo 157.º, n.º 1, alínea c), é 
aditada a seguinte subalínea:

«xiv-B) aplicar medidas coletivas 
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que visem prevenir e gerir os riscos para a 
saúde, fitossanitários e ambientais, assim 
como a incerteza ligada à produção e, se 
for caso disso, à transformação e/ou 
comercialização e/ou distribuição de 
produtos agrícolas e alimentares.»

Alteração 139

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 3-Q (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 157 – n.º 3 – alínea c) – subalínea xi-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

3-Q. No artigo 157.º, n.º 3, alínea c), é 
aditada a seguinte subalínea:

«xi-A) acordar cláusulas modelo de 
partilha de valor, incluindo bonificações 
de comercialização e perdas de mercado, 
para determinar a forma como a evolução 
dos preços de mercado relevantes ou 
outros mercados de produtos de base deve 
ser repartida entre eles.»

Alteração 140

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 3-R (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 157 – n.º 3 – alínea c) – subalínea xi-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

3-R. No artigo 157.º, n.º 3, alínea c), é 
aditada a seguinte subalínea:

«xi-B) aplicar medidas coletivas que 
visem prevenir e gerir os riscos para a 
saúde e ambientais, assim como a 
incerteza ligada à produção e, se for caso 
disso, à transformação e/ou 
comercialização e/ou distribuição de 
produtos agrícolas e alimentares.»



AD\1124405PT.docx 85/100 PE599.808v02-00

PT

Alteração 141

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 3-S (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 158-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-S. É inserido o seguinte artigo:

«Artigo 158.º-A

Reconhecimento das organizações 
interprofissionais transnacionais

Compete ao Estado-Membro em que a 
sede de uma organização interprofissional 
transnacional está situada decidir sobre o 
reconhecimento dessa organização.

O Estado-Membro que deva decidir sobre 
o reconhecimento deve estabelecer os 
contactos necessários a uma cooperação 
administrativa com os outros Estados-
Membros em que os membros dessa 
organização estão sediados, com o 
objetivo de verificar o cumprimento das 
condições de reconhecimento.

Os outros Estados-Membros em que os 
membros de uma organização 
interprofissional transnacional estão 
sediados devem prestar toda a assistência 
administrativa necessária ao Estado-
Membro que deva decidir sobre o 
reconhecimento.

O Estado-Membro que deva decidir sobre 
o reconhecimento deve disponibilizar 
todas as informações relevantes sempre 
que tal lhe seja solicitado por outro 
Estado-Membro em que membros da 
organização estão sediados.»

Alteração 142

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 3-T (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 159 – título
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Texto em vigor Alteração

«Reconhecimento obrigatório» (Não se aplica à versão portuguesa.)

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Alteração 143

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 3-U (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 159 – parte introdutória

Texto em vigor Alteração

3-U. No artigo 159.º, a parte 
introdutória passa a ter a seguinte 
redação:

«Em derrogação dos artigos 152.º a 158.º, 
os Estados-Membros, mediante pedido, 
reconhecem:»

«Em derrogação dos artigos 152.º-A a 
158.º, os Estados-Membros reconhecem, 
mediante pedido:»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Alteração 144

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 3-V (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 159 – alínea a)

Texto em vigor Alteração

3-V. No artigo 159.º, a alínea a) passa a 
ter a seguinte redação:

"(a) As organizações de produtores: «a) As organizações de negociação no 
setor do leite e dos produtos lácteos;»

i) do setor das frutas e produtos 
hortícolas no que respeita a um ou mais 
dos produtos desse setor e/ou desses 
produtos destinados exclusivamente à 
transformação;

ii) do setor do azeite e das azeitonas 
de mesa;
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iii) do setor dos bichos-da-seda;

iv) do setor do lúpulo;»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Alteração 145

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 3-W (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 161

Texto da Comissão Alteração

3-W. O artigo 161.º é suprimido.

Alteração 146

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 3-X (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 168 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-X. No artigo 168.º, é inserido o 
seguinte número:

«1-A. Se os Estados-Membros não 
utilizarem as possibilidades previstas no 
n.º 1 do presente artigo, um produtor, 
uma organização de produtores ou a sua 
associação, no que respeita aos produtos 
agrícolas de um setor enumerado no 
artigo 1.º, n.º 2, exceto o setor do leite e 
dos produtos lácteos e o setor do açúcar, 
podem exigir que todas as entregas dos 
seus produtos a um transformador ou 
distribuidor sejam objeto de um contrato 
escrito entre as partes e/ou de uma 
proposta escrita de contrato apresentada 
pelos primeiros compradores, nas mesmas 
condições previstas nos n.os 4 a 6 do 
presente artigo.

Se o primeiro comprador for uma micro, 
pequena ou média empresa na aceção da 
Recomendação 2003/361/CE, o contrato 
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e/ou a proposta de contrato não são 
obrigatórios, exceto se a organização 
interprofissional do setor reconhecida ao 
abrigo do artigo 157.º tiver elaborado um 
modelo de contrato compatível com as 
regras da União.»

Alteração 147

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 3-Y (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 168 – n.º 4 – parte introdutória

Texto em vigor Alteração

3-Y. No artigo 168.º, n.º 4, a parte 
introdutória passa a ter a seguinte 
redação:

«4. Os contratos ou propostas de 
contrato referidos no n.º 1 devem:»

«4. Os contratos ou propostas de 
contrato referidos nos n.os 1 e 1-A devem:»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Alteração 148

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 3-Z (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 168 – n.º 5

Texto em vigor Alteração

3-Z. No artigo 168.º, o n.º 5 passa a ter 
a seguinte redação:

«5. Sem prejuízo do n.º 1, não é 
exigível um contrato 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 4, alíneas a), b) e c).»

«5. Sem prejuízo dos n.os 1 e 1-A, não é 
exigível um contrato 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 4, alíneas a), b) e c).
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Alteração 149

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 3-Z-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 169

Texto da Comissão Alteração

3-Z-A. O artigo 169.º é suprimido.

Alteração 150

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 3-Z-B (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 170

Texto da Comissão Alteração

3-Z-B. O artigo 170.º é suprimido.

Alteração 151

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 3-Z-C (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 171

Texto da Comissão Alteração

3-Z-C. O artigo 171.º é suprimido.

Alteração 152

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 3-Z-D (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Capítulo III-A – artigo 175-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-Z-D. No título II, é aditado um novo 
capítulo:

«CAPÍTULO III-A

Relações com a cadeia de abastecimento

Artigo 175.º-A

Práticas comerciais desleais

Antes de 30 de junho de 2018, a Comissão 
Europeia deve propor ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho uma proposta 
legislativa relativa a um quadro a nível da 
União, com vista a combater práticas que 
se afastam gravemente das boas práticas 
comerciais e são contrárias à boa-fé e a 
um tratamento justo nas transações entre 
agricultores, incluindo as respetivas 
organizações e as PME transformadoras, 
e os seus parceiros comerciais a jusante 
da cadeia de abastecimento.»

Alteração 153

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 4-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 209 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto em vigor Alteração

4-A. No artigo 209.º, n.º 1, o segundo 
parágrafo passa a ter a seguinte redação:

«O artigo 101.º, n.º 1, do Tratado não é 
aplicável, em especial, aos acordos, 
decisões e práticas concertadas de 
agricultores, associações de agricultores ou 
associações destas associações, ou de 
organizações de produtores reconhecidas 
nos termos do artigo 152.º do presente 
regulamento, ou de associações de 
organizações de produtores reconhecidas 
nos termos do artigo 156.º do presente 
regulamento, que digam respeito à 
produção ou à venda de produtos agrícolas 

«O artigo 101.º, n.º 1, do Tratado não é 
aplicável, em especial, aos acordos, 
decisões e práticas concertadas de 
agricultores, associações de agricultores ou 
associações destas associações, ou de 
organizações de produtores reconhecidas 
nos termos do artigo 152.º do presente 
regulamento, ou de organizações de 
negociação reconhecidas nos termos do 
artigo 152.º-A do presente regulamento, 
ou das suas associações reconhecidas nos 
termos do artigo 156.º do presente 
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ou à utilização de instalações comuns de 
armazenagem, tratamento ou 
transformação de produtos agrícolas, a 
menos que fiquem comprometidos os 
objetivos do artigo 39.º do TFUE.»

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, a 
menos que fiquem comprometidos os 
objetivos do artigo 39.º do TFUE.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308)

Alteração 154

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 4-B (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 209 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. No artigo 209.º, n.º 1, após o 
segundo parágrafo, é inserido o seguinte 
parágrafo:

«No que respeita à venda de produtos 
agrícolas, os acordos, decisões e práticas 
concertadas relativos a cláusulas de 
partilha de valor e a uma fórmula de 
preço determinável, baseada 
nomeadamente em critérios de mercado 
objetivos, são considerados necessários 
para a realização dos objetivos definidos 
no artigo 39.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.»

Alteração 155

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 4-C (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 209 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

4-C. No artigo 209.º, n.º 1, é suprimido 
o terceiro parágrafo.
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Alteração 156

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 4-D (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 209 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-D. No artigo 209.º, n.º 2, após o 
primeiro parágrafo, é inserido o seguinte 
parágrafo:

«No entanto, os agricultores, as 
associações de agricultores ou as 
associações destas associações, ou as 
organizações de produtores reconhecidas 
ao abrigo do artigo 152.º do presente 
regulamento, ou as organizações de 
negociação reconhecidas ao abrigo do 
artigo 152.º-A, ou as suas associações 
reconhecidas ao abrigo do artigo 156.º do 
presente regulamento podem solicitar um 
parecer à Comissão sobre a 
compatibilidade desses acordos, decisões e 
práticas concertadas com os objetivos 
definidos no artigo 39.º do TFUE. Os 
pedidos de parecer devem ser tratados 
rapidamente e a Comissão deve enviar o 
seu parecer ao requerente no prazo de 
dois meses a contar da receção do pedido. 
Caso a Comissão não responda dentro 
desse prazo, entende-se que o parecer é 
positivo.»

Alteração 157

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 4-E (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 209.º – n.º 2 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-E. No artigo 209.º, n.º 2, após o 
primeiro parágrafo, é inserido o seguinte 
parágrafo:

«A Comissão pode, por sua iniciativa ou a 
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pedido de um Estado-Membro, alterar o 
conteúdo do parecer, nomeadamente se o 
requerente tiver fornecido informações 
inexatas ou utilizado abusivamente o 
parecer».

Alteração 158

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 4-F (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 209 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

4-F. No artigo 209.º, n.º 1, é suprimido 
o terceiro parágrafo.

Alteração 159

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 4-G (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 219 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto em vigor Alteração

4-G. No artigo 219.º, n.º 1, o quarto 
parágrafo passa a ter a seguinte redação:

«Tais medidas podem, na medida e pelo 
período necessários, dar resposta à 
perturbação do mercado ou sua ameaça, 
prolongar ou alterar o âmbito, duração ou 
outros aspetos de outras medidas previstas 
nos termos do presente regulamento, 
prever restituições à exportação 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 para dar resposta à 
perturbação do mercado ou sua ameaça, 
prolongar ou alterar o âmbito, duração ou 
outros aspetos de outras medidas previstas 
nos termos do presente regulamento, 
prever restituições à exportação, suspender 
os direitos de importação, no todo ou em 
parte, inclusivamente para certas 
quantidades ou períodos, consoante as 
necessidades, ou propor todas as medidas 
adequadas de gestão da oferta.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Alteração 160
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Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 4-H (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 220.º-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4H. É inserido o seguinte artigo:

«Artigo 220.º-A

Programa de redução voluntária da 
produção

1. Em caso de desequilíbrios graves no 
mercado e se as técnicas de produção o 
permitirem, a Comissão pode decidir 
conceder uma ajuda aos produtores de 
um setor específico enumerado no 
artigo 1.º, n.º 2, que, durante um período 
definido, reduzam voluntariamente as 
suas entregas em relação ao mesmo 
período do ano anterior. 

2. Esta ajuda é concedida de acordo com 
o princípio de que os produtores devem 
apresentar um pedido no Estado-Membro 
em que estão estabelecidos, utilizando o 
método definido pelo Estado-Membro em 
causa. 

Os Estados-Membros podem decidir que 
os pedidos de ajuda para redução devam 
ser apresentados em nome dos produtores 
por organizações reconhecidas ou por 
cooperativas constituídas nos termos do 
direito nacional. Neste caso, os Estados-
Membros devem garantir que a ajuda seja 
inteiramente transmitida aos produtores 
que reduziram efetivamente as suas 
entregas.

3. Para garantir uma execução eficaz e 
apropriada deste programa, a Comissão 
fica habilitada a adotar atos delegados, 
nos termos do artigo 227.º, que 
estabeleçam:

a) O volume ou a quantidade totais 
máximos de redução de entregas a nível 
da União no âmbito do programa de 
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redução;

b) A duração do período de redução e, se 
necessário, o seu prolongamento;

c) O montante da ajuda em função do 
volume ou da quantidade reduzidos e as 
suas modalidades de financiamento;

d) Os critérios de elegibilidade dos 
requerentes para a ajuda e de 
admissibilidade dos pedidos de ajuda;

e) As condições específicas de execução 
deste programa.»

Alteração 161

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 4-I (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 222 – n.º 1 – parte introdutória

Texto em vigor Alteração

4-I. No artigo 222.º, n.º 1, a parte 
introdutória passa a ter a seguinte 
redação:

«1. Durante os períodos de desequilíbrios 
graves nos mercados, a Comissão pode 
adotar atos de execução que determinem 
que o artigo 101.º, n.º 1, do TFUE não é 
aplicável aos acordos e decisões das 
organizações de produtores reconhecidas, 
das suas associações e organizações 
interprofissionais reconhecidas, em 
qualquer um dos setores referidos no artigo 
1.º, n.º 2, do presente regulamento, desde 
que tais acordos e decisões não 
prejudiquem o bom funcionamento do 
mercado interno, visem estritamente 
estabilizar o setor em questão e se insiram 
numa ou mais das seguintes categorias:»

«1. Durante os períodos de desequilíbrios 
graves nos mercados, a Comissão pode 
adotar atos de execução que determinem 
que o artigo 101.º, n.º 1, do TFUE não é 
aplicável aos acordos e decisões dos 
agricultores, das associações de 
agricultores ou das associações destas 
associações, ou das organizações de 
produtores reconhecidas, das 
organizações de negociação reconhecidas, 
das suas associações e organizações 
interprofissionais reconhecidas, em 
qualquer um dos setores referidos no artigo 
1.º, n.º 2, do presente regulamento, desde 
que tais acordos e decisões não
prejudiquem o bom funcionamento do 
mercado interno, visem estritamente 
estabilizar o setor em questão e se insiram 
numa ou mais das seguintes categorias:»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
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content/PT/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308)

Alteração 162

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 4-J (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 222 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

4-K No artigo 222.º, o n.º 2 é 
suprimido.

Alteração 163

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 4-K (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013)
Artigo 222 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-K No artigo 222.º, n.º 3, após o 
primeiro parágrafo, é inserido o seguinte 
parágrafo:

«Os acordos e decisões referidos no n.º 1 
podem ser alargados em conformidade 
com as condições previstas no artigo 
164.º.»

Alteração 164

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 4-L (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Artigo 232 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

4-L. No artigo 232.º, o n.º 2 é 
suprimido.

Alteração 165
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Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 4-M (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Anexo VII – parte II – ponto 1 – alínea c) – travessão 2

Texto em vigor Alteração

4-M. No anexo VII, parte II, ponto 1, 
alínea c), o segundo travessão passa a ter 
a seguinte redação:

«– o limite máximo do título alcoométrico 
total pode exceder 15 % vol para os vinhos 
com denominação de origem protegida 
produzidos sem enriquecimento;»

«– o limite máximo do título alcoométrico 
total pode exceder 15% vol para os vinhos 
com denominação de origem protegida 
produzidos sem enriquecimento, exceto os 
processos de concentração parcial 
enumerados no anexo VIII, parte I, 
secção B, ponto 1;»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Alteração 166

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 4-N (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Anexo VIII – parte I – secção A – ponto 2

Texto em vigor Alteração

4-N. No anexo VII, parte I, secção A, o 
ponto 2 passa a ter a seguinte redação:

«2. O aumento do título alcoométrico 
volúmico natural é efetuado segundo as 
práticas enológicas mencionadas na Secção 
B e não deve exceder os seguintes limites:

«2. O aumento do título alcoométrico 
volúmico natural é efetuado segundo as 
práticas enológicas mencionadas na Secção 
B e não deve exceder os seguintes limites:

a) 3 % vol na zona vitícola A; a) 3,5 % vol na zona vitícola A;

b) 2 % vol na zona vitícola B; b) 2,5 % vol na zona vitícola B;

c) 1,5 % vol nas zonas vitícolas C.» c) 2 % vol nas zonas vitícolas C.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Justificação

A alteração, sem modificar os limites previstos pela atual legislação, visa simplificar o 
procedimento de autorização de enriquecimento, devolvendo aos Estados-Membros a 
competência total para autorizar essa prática enológica.
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Alteração 167

Proposta de regulamento
Artigo 270 – parágrafo 1 – ponto 4-O (novo)
Regulamento (UE) n.º 1308/2013
Anexo VIII – parte I – secção A – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

4-O. No anexo VIII, parte I, secção, é 
suprimido o ponto 3.
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