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BREVE JUSTIFICAÇÃO

Na Resolução referente ao relatório da Comissão sobre as medidas destinadas a dar 
cumprimento ao nº 2 do artigo 299º do Tratado CE, a favor das regiões ultraperiféricas da 
União Europeia, adoptado pelo Tratado de Amesterdão, o Parlamento Europeu considerava 
oportuno definir uma estratégia global e coerente que previsse o desenvolvimento sustentável 
daquelas regiões.

Na mesma Resolução, bem como no relatório do Parlamento Europeu sobre medidas 
específicas respeitantes a certos produtos agrícolas, de Maio de 2001, requeria-se que fosse 
melhorada a aplicação dos regimes específicos de abastecimento. Esta revisão deveria ter por 
objectivo primordial conferir menor rigidez a esses regimes.

Por esta razão, o relator aprecia o facto de a Comissão ter em conta as preocupações do 
Parlamento Europeu, ao propor que seja melhorada a gestão dos regimes em causa:

- O relator subscreve a intenção da Comissão que subjaz à proposta de regulamento de 
permitir a rápida adaptação das medidas, a fim de ter em conta, a longo prazo, as 
especificidades das regiões ultraperiféricas;

- O relator é igualmente a favor de uma metodologia mais participativa no que respeita 
ao processo decisório.

O relator gostaria, porém, de sugerir algumas modificações, que se poderão revelar benéficas 
para o desenvolvimento regional das regiões ultraperiféricas (RUP).

O regime específico de abastecimento, os programas de apoio e as medidas em benefício das 
produções agrícolas locais têm por objectivo pôr termo às diferenças económicas e às 
assimetrias causadas pela adesão das RUP à União Europeia. Em contrapartida, as limitações 
impostas à exportação para países terceiros, e à expedição para o resto da Comunidade, de 
produtos abrangidos pelo regime específico de abastecimento tiveram por consequência 
estrangular a indústria agro-alimentar e lesar o desenvolvimento das RUP. Haveria, pois, que 
garantir a viabilidade da agricultura e das empresas agro-alimentares nestas regiões, o que só 
poderá ser alcançado se forem abolidas todas as limitações à exportação de produtos agrícolas 
das regiões ultraperiféricas.

O objectivo do regulamento em apreço consiste em conferir maior flexibilidade ao regime 
específico de abastecimento. Nesta perspectiva, o relator entende que os produtos agrícolas 
que integram os vários regimes específicos de abastecimento não devem figurar no anexo do 
regulamento. A observância do princípio de subsidiariedade requer antes que a lista dos 
diferentes produtos agrícolas seja elaborada pelos programas de abastecimento específico de 
cada região ultraperiférica.

O desenvolvimento rural nas regiões ultraperiféricas depende em larga medida das ajudas ao 
investimento que visem, quer a diversificação, a reestruturação ou a orientação para uma 
agricultura sustentável, quer as empresas de transformação e comercialização dos produtos 
agrícolas, que provêem, principalmente, da produção local. É necessário admitir derrogações 
ao Regulamento nº 1257/1999, no intuito de ser possível aumentar a intensidade das ajudas a 



PE 355.784v01-00 4/17 PA\561987PT.doc

PT

este tipo de investimento. Neste contexto, há que ter em conta o facto de serem as pequenas e 
médias empresas que geram o maior número de empregos proporcionalmente ao respectivo 
volume de negócios. Numa óptica social, é, por conseguinte, rentável apoiar mais as pequenas 
e médias empresas, dado o rácio ajudas públicas/criação de emprego ser, neste caso, o mais 
importante.

Certos sectores agrícolas, cruciais para o desenvolvimento regional das regiões 
ultraperiféricas, têm de enfrentar problemas específicos, que requerem medidas mais 
apropriadas.

O problema principal dos Açores prende-se com a viabilidade da produção de açúcar, factor 
capital para um desenvolvimento regional equilibrado e autónomo do arquipélago. A 
quantidade autorizada para exportação na actual proposta da Comissão, que corresponde às 
expedições tradicionais com base na média de expedições ou exportações ao longo dos anos 
de 1989, 1990 e 1991, não é suficiente para permitir a viabilidade económica da produção de 
açúcar nos Açores e, além do mais, não reflecte a situação existente no momento em que a 
região ingressou na Comunidade Europeia.

A viticultura é um elemento importante da agricultura em certas regiões ultraperiféricas. 
Nesta medida, a viticultura apoia o desenvolvimento regional. Atentas as dificuldades da 
viticultura nos Açores, é também desejável que se dê prova de maior flexibilidade no que 
respeita à eliminação gradual do cultivo das parcelas plantadas com castas híbridas produtoras 
directas cujo cultivo seja proibido.

Por outro lado, o relator crê que os Açores e a Madeira deverão comunicar directamente a 
situação das actividades de reconversão e de reestruturação das superfícies plantadas com 
castas híbridas produtoras directas cujo cultivo seja proibido e dar conhecimento dessa 
informação ao Estado central. Tal obsta a quaisquer penalizações potenciais dos Açores e da 
Madeira, em caso de omissão do Estado central português no que respeita à transferência das 
informações.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Preâmbulo, Citação 1

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente os 

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente o 

  
1 JO C ... de ..., p. ... .
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artigos 36º e 37º e o n.º 2 do artigo 299º, n.º 2 do artigo 299º,

Justificação

Só o nº 2 do artigo 299º é que constitui a base jurídica adequada e cabal para este 
regulamento relativo a medidas específicas a favor das regiões ultraperiféricas da União 
Europeia no domínio da agricultura.

Alteração 2
Considerando 4

(4) Atendendo a que as quantidades 
abrangidas pelo regime específico de 
abastecimento estão limitadas às 
necessidades de abastecimento das regiões 
ultraperiféricas, o sistema não prejudica o 
bom funcionamento do mercado interno. Por 
outro lado, as vantagens económicas do 
regime específico de abastecimento não 
devem produzir desvios de tráfego dos 
produtos em causa. É, pois, conveniente 
proibir a expedição ou exportação desses 
produtos a partir das regiões 
ultraperiféricas. Todavia, é conveniente 
autorizar a expedição ou exportação dos 
produtos quando a vantagem resultante do 
regime específico de abastecimento for 
reembolsada ou, no caso dos produtos 
transformados, para possibilitar um 
comércio regional ou entre as duas regiões 
ultraperiféricas portuguesas. De modo a ter 
em conta as correntes comerciais 
tradicionais das regiões ultraperiféricas 
com países terceiros, importa ainda 
autorizar, em todas essas regiões, a 
exportação de produtos transformados 
correspondentes às exportações 
tradicionais. A limitação também não se 
aplica às expedições tradicionais de 
produtos transformados. Para maior 
clareza, há que precisar o período de 
referência para a definição das 
quantidades tradicionalmente exportadas 
ou expedidas em causa.

(4) Atendendo a que as quantidades 
abrangidas pelo regime específico de 
abastecimento estão limitadas às 
necessidades de abastecimento das regiões 
ultraperiféricas, o sistema não prejudica o 
bom funcionamento do mercado interno. Por 
outro lado, as vantagens económicas do 
regime específico de abastecimento não 
devem produzir desvios de tráfego dos 
produtos em causa. Todavia, é conveniente 
autorizar a expedição para o resto da 
Comunidade, ou a exportação para países 
terceiros, dos produtos transformados, com 
vista a promover o comércio regional ou 
tradicional e, nomeadamente, o comércio 
entre as várias regiões ultraperiféricas.
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Justificação

As limitações impostas à exportação para países terceiros, e à exportação para o resto da 
Comunidade, dos produtos abrangidos pelo regime específico de abastecimento têm por 
consequência estrangular a indústria agro-alimentar e lesar o desenvolvimento das RUP. 
Além do mais, essas limitações dificultam, quer a cooperação inter-regional e transnacional, 
quer a inserção no ambiente regional, as quais se pretende apoiar com a política de coesão 
reformada e a estratégia de desenvolvimento sustentável para as regiões ultraperiféricas.

Alteração 3
Artigo 2, nº 1

1. É instituído um regime específico de 
abastecimento para os produtos agrícolas 
enumerados no anexo I, essenciais para o 
consumo humano, para o fabrico de outros 
produtos ou como factores de produção 
agrícolas nas regiões ultraperiféricas.

1. É instituído um regime específico de 
abastecimento para os produtos agrícolas 
essenciais para o consumo humano, para o 
fabrico de outros produtos ou como factores 
de produção agrícolas nas regiões 
ultraperiféricas que figuram nos programas 
de abastecimento a que se refere o artigo 
5º.

Justificação

Em observância do princípio de subsidiariedade, a lista de produtos abrangidos pelo regime 
específico de abastecimento deve ser suprimida do regulamento. Deverá antes figurar nos 
programas de abastecimento a apresentar pelos Estados-Membros à Comissão, em 
conformidade com o que se consigna no artigo 5º do presente regulamento.

Alteração 4
Artigo 2, nº 2

2. As necessidades anuais de abastecimento 
dos produtos enumerados no anexo I serão 
quantificadas por estimativa. A avaliação 
das necessidades das empresas 
transformadoras ou de acondicionamento 
de produtos destinados ao mercado local, 
tradicionalmente expedidos para o resto da 
Comunidade ou exportados para países 
terceiros no quadro de um comércio 
regional ou de um comércio tradicional 
pode ser objecto de uma estimativa 
separada.

Suprimido
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Justificação

Consequência do preceituado na alteração nº 3.

Alteração 5
Artigo 4, nº 2, alínea a)

a) E sejam exportados para países terceiros 
ou expedidos para o resto da Comunidade, 
até ao limite das quantidades 
correspondentes às expedições e 
exportações tradicionais. Essas 
quantidades e os países terceiros 
destinatários serão estabelecidos pela 
Comissão, nos termos do n.º 2 do artigo 26º, 
com base na média das expedições ou 
exportações nos anos de 1989, 1990 e 1991;

Suprimido

Justificação

Cf. justificação da alteração nº 2.

Alteração 6
Artigo 4, nº 2, alínea b)

b) E sejam exportados para países 
terceiros, no quadro de um comércio 
regional, no respeito das condições 
estabelecidas nos termos do n.º 2 do 
artigo 26º;

Suprimido

Justificação

Cf. justificação da alteração nº 2.

Alteração 7
Artigo 4, nº 2, alínea c)

c) E sejam expedidos dos Açores para a 
Madeira ou da Madeira para os Açores.

Suprimido

Justificação

Cf. justificação da alteração nº 2.
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Alteração 8
Artigo 5, nº 1, alínea a)

a) Um projecto de estimativa de 
abastecimento;

a) Um projecto de estimativa de 
abastecimento, no qual sejam quantificadas 
as necessidades anuais relativas a esses 
produtos. A avaliação das necessidades das 
empresas transformadoras ou de 
acondicionamento de produtos destinados 
ao mercado local, expedidos para o resto da 
Comunidade, exportados para países 
terceiros no quadro de um comércio 
regional ou de um comércio tradicional, 
pode ser objecto de uma estimativa distinta;

Justificação

Consequência do preceituado nas alterações nºs 3 e 4.

Alteração 9
Artigo 5, nº 1, alínea a bis) (nova)

(a bis) Os produtos abrangidos pelo regime 
específico de abastecimento;

Justificação

A presente alteração resulta do preceituado na alteração nº 3.

Alteração 10
Artigo 5, nº 2

2. Os programas de abastecimento serão 
aprovados nos termos do n.º 2 do artigo 26º. 
Em função da evolução das necessidades das 
regiões ultraperiféricas, a lista dos produtos 
constante do anexo I poderá ser revista por 
processo idêntico.

2. Os programas de abastecimento serão 
aprovados nos termos do n.º 2 do artigo 26º, 
em função da evolução das necessidades das 
regiões ultraperiféricas. 

Justificação

A presente alteração resulta do preceituado na alteração nº 3.
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Alteração 11
Artigo 9, nº 1

1. São instituídos programas comunitários de 
apoio às regiões ultraperiféricas, 
constituídos por medidas específicas a favor 
das produções agrícolas locais abrangidas 
pelo domínio de aplicação da parte III, 
título II, do Tratado CE.

1. São instituídos programas comunitários 
plurianuais de apoio às regiões 
ultraperiféricas, constituídos por medidas 
específicas a favor das produções agrícolas 
locais abrangidas pelo domínio de aplicação 
da parte III, título II, do Tratado CE.

Justificação

Para que as medidas específicas em benefício das produções agrícolas locais possam 
garantir a continuidade e o desenvolvimento sustentável dessas produções em cada região 
ultraperiférica, como prescrito no artigo 10º, é necessário que a programação das medidas 
de apoio seja efectuada numa perspectiva de longo prazo (plurianual), por exemplo, ao longo 
do período de programação dos Fundos Estruturais e das Perspectivas Financeiras da União 
Europeia de 2007 a 2013.

Alteração 12
Artigo 9, nº 2

2. Os programas comunitários de apoio 
serão estabelecidos ao nível geográfico 
considerado mais adequado pelo 
Estado-Membro em causa. Os programas 
serão elaborados pelas autoridades 
competentes designadas pelo 
Estado-Membro e por este submetidos à 
apreciação da Comissão, após consulta das 
autoridades e organizações competentes ao 
nível territorial apropriado.

2. Os programas comunitários plurianuais 
de apoio serão estabelecidos ao nível 
geográfico considerado mais adequado pelo 
Estado-Membro em causa. Os programas 
serão elaborados pelas autoridades 
competentes designadas pelo 
Estado-Membro e por este submetidos à 
apreciação da Comissão, após consulta das 
autoridades e organizações competentes ao 
nível territorial apropriado.

Justificação

Cf. justificação da alteração nº 11.

Alteração 13
Artigo 9, nº 3

3. Por cada região ultraperiférica só pode ser 
apresentado um programa comunitário de 
apoio.

3. Por cada região ultraperiférica só pode ser 
apresentado um programa comunitário 
plurianual de apoio.
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Justificação

Cf. justificação da alteração nº 11.

Alteração 14
Artigo 10

Os programas comunitários de apoio 
compreenderão as medidas necessárias para 
assegurar a continuidade e o 
desenvolvimento das produções agrícolas 
locais em cada região ultraperiférica.

Os programas comunitários plurianuais de 
apoio compreenderão as medidas necessárias 
para assegurar a continuidade e o 
desenvolvimento das produções agrícolas 
locais em cada região ultraperiférica.

Justificação

Cf. justificação da alteração nº 11.

Alteração 15
Artigo 11, nº 1

1. As medidas tomadas no quadro dos 
programas de apoio devem ser conformes 
com o direito comunitário e coerentes com 
as outras políticas comunitárias e com as 
medidas tomadas com base nestas últimas.

1. As medidas tomadas no quadro dos 
programas plurianuais de apoio devem ser 
conformes com o direito comunitário e 
coerentes com as outras políticas 
comunitárias e com as medidas tomadas com 
base nestas últimas.

Justificação

Cf. justificação da alteração nº 11.

Alteração 16
Artigo 11, nº 2, parágrafo 1

2. Deve, nomeadamente, ser assegurada a 
coerência das medidas tomadas no quadro 
dos programas de apoio com as medidas 
postas em prática a título dos outros 
instrumentos da política agrícola comum, 
designadamente as organizações comuns de 
mercado, o desenvolvimento rural, a 
qualidade dos produtos, o bem-estar animal 
e a protecção do ambiente.

2. Deve, nomeadamente, ser assegurada a 
coerência das medidas tomadas no quadro 
dos programas plurianuais de apoio com as 
medidas postas em prática a título dos outros 
instrumentos da política agrícola comum, 
designadamente as organizações comuns de 
mercado, o desenvolvimento rural, a 
qualidade dos produtos, o bem-estar animal 
e a protecção do ambiente.
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Justificação

Cf. justificação da alteração nº 11.

Alteração 17
Artigo 12, parte introdutória

Os programas comunitários de apoio 
comportarão:

Os programas comunitários plurianuais de 
apoio comportarão:

Justificação

Cf. justificação da alteração nº 11.

Alteração 18
Artigo 12, alínea a)

a) Uma descrição quantificada da situação 
da produção agrícola em causa, tendo em 
conta os resultados de avaliações 
disponíveis, mostrando as disparidades, 
lacunas e potenciais de desenvolvimento, os 
recursos financeiros mobilizados e os 
principais resultados das acções 
empreendidas a título dos 
Regulamentos (CEE) n.º 3763/91 do 
Conselho, (CEE) n.º 1600/92 do Conselho, 
(CEE) n.º 1601/92 do Conselho, (CE) 
n.º 1452/2001, (CE) n.º 1453/2001 e (CE) 
n.º 1454/2001;

a) Uma descrição quantificada da situação 
da produção agrícola em causa, tendo em 
conta os resultados de avaliações 
disponíveis, mostrando as disparidades, 
lacunas e potenciais de desenvolvimento, os 
recursos financeiros mobilizados e os 
principais resultados das acções 
empreendidas a título dos 
Regulamentos (CE) n.º 1452/2001, (CE) 
n.º 1453/2001 e (CE) n.º 1454/2001;

Justificação

A avaliação dos principais resultados das acções empreendidas antes de 2001 foi efectuada 
quando da reforma dos POSEI - Agricultura, em 2001. Culminou nos Regulamentos do 
Conselho, de 28 de Junho de 2001, que estabelecem medidas específicas relativas a 
determinados produtos agrícolas a favor dos departamentos franceses ultramarinos (nº 
1452/2001), dos Açores e da Madeira (nº 1453/2001) e das ilhas Canárias (nº 1454/2001). 
Por conseguinte, a avaliação deve incidir na integralidade do período que tem início a contar 
da última avaliação de 2001, isto é, o período de aplicação dos regimes específicos de 
abastecimento (2002, 2003 e 2004).
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Alteração 19
Artigo 12, alínea d), parágrafo 1 bis (novo)

Pode ser prevista uma flexibilidade 
orçamental entre as medidas de um mesmo 
programa, quando este esteja em vigor.

Justificação

A flexibilidade orçamental entre as medidas de um mesmo programa, ao longo da sua 
vigência, constitui um corolário necessário à simplificação dos mecanismos de gestão, no 
intuito de possibilitar a rápida adaptação das medidas, tal como exigido pela Comissão na 
presente proposta de regulamento (cf. "Exposição de Motivos").

Alteração 20
Artigo 16, nº 1

1. Em derrogação do artigo 7° do 
Regulamento (CE) n.° 1257/1999, no caso 
das regiões ultraperiféricas o valor total da 
ajuda aos investimentos destinados, 
designadamente, a fomentar a diversificação, 
a reestruturação ou a orientação para uma 
agricultura sustentável em explorações 
agrícolas de dimensão económica reduzida, 
a definir nos complementos de programação 
referidos no n.° 3 do artigo 18° e no n.º 4 do 
artigo 19º do Regulamento (CE) 
n.° 1260/1999 do Conselho, é limitado ao 
máximo de 75 % do volume de 
investimentos elegível.

1. Em derrogação do artigo 7° do 
Regulamento (CE) n.° 1257/1999, no caso 
das regiões ultraperiféricas o valor total da 
ajuda aos investimentos destinados, 
designadamente, a fomentar a diversificação, 
a reestruturação ou a orientação para uma 
agricultura sustentável em explorações 
agrícolas de dimensão económica reduzida, 
a definir nos complementos de programação 
referidos no n.° 3 do artigo 18° e no n.º 4 do 
artigo 19º do Regulamento (CE) 
n.° 1260/1999 do Conselho, é limitado ao 
máximo de 85 % do volume de 
investimentos elegível.

Justificação

A presente alteração está em consonância com a taxa de co-financiamento (participação dos 
Fundos nos custos totais elegíveis) presentemente prevista [Regulamento (CE) nº 1260/1999 
do Conselho, de 21 de Junho] para as regiões ultraperiféricas, que a Comissão prometeu 
manter na sua Comunicação sobre "Uma parceria reforçada para as regiões 
ultraperiféricas", de 26 de Maio de 2004, e que foi retomada na proposta da Comissão de 
regulamento do Conselho que estabelece disposições gerais relativas aos Fundos 
[COM(2004)492 final, de 14 de Julho].
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Alteração 21
Artigo 16, nº 2

2. Em derrogação do n.º 2 do artigo 28º do 
Regulamento (CE) n.º 1257/1999, no caso 
das regiões ultraperiféricas o valor total da 
ajuda aos investimentos em empresas de 
transformação e de comercialização de 
produtos agrícolas provenientes 
principalmente da produção local e 
pertencentes a sectores a definir no âmbito 
dos complementos de programação referidos 
no n.º 3 do artigo 18º e no n.º 4 do artigo 19º 
do Regulamento (CE) n.º 1260/1999 é 
limitado ao máximo de 65 % do volume de 
investimentos elegível. No caso das 
pequenas e médias empresas, o valor total da 
ajuda em questão é limitado, nas mesmas 
condições, a um máximo de 75 %.

2. Em derrogação do n.º 2 do artigo 28º do 
Regulamento (CE) n.º 1257/1999, no caso 
das regiões ultraperiféricas o valor total da 
ajuda aos investimentos em empresas de 
transformação e de comercialização de 
produtos agrícolas provenientes 
principalmente da produção local e 
pertencentes a sectores a definir no âmbito 
dos complementos de programação referidos 
no n.º 3 do artigo 18º e no n.º 4 do artigo 19º 
do Regulamento (CE) n.º 1260/1999 é 
limitado ao máximo de 65 % do volume de 
investimentos elegível. No caso das 
pequenas e médias empresas, o valor total da 
ajuda em questão é limitado, nas mesmas 
condições, a um máximo de 85 %.

Justificação

Em consonância com o preceituado na alteração nº 20. As pequenas e médias empresas 
proporcionam mais emprego relativamente ao mesmo volume de negócios, quando 
comparadas com as grandes empresas. Sendo assim, há que lhes conceder maior apoio, no 
intuito de fomentar o emprego nas RUP.

Alteração 22
Artigo 18, nº 1

1. A França e Portugal apresentarão à 
Comissão programas de luta contra os 
organismos prejudiciais aos vegetais e 
produtos vegetais respectivamente nos DOM 
e nos Açores e na Madeira. Esses programas 
especificarão, nomeadamente, os objectivos 
a atingir, as acções a realizar e a sua duração 
e custo. A protecção das bananas não é 
abrangida pelos programas a apresentar em 
aplicação do presente artigo.

1. A França e Portugal apresentarão à 
Comissão programas de protecção sanitária 
das culturas agrícolas e dos produtos 
vegetais respectivamente nos DOM e nos 
Açores e na Madeira. Esses programas 
especificarão, nomeadamente, os objectivos 
a atingir, as acções a realizar e a sua duração 
e custo. A protecção das bananas não é 
abrangida pelos programas a apresentar em 
aplicação do presente artigo.

Justificação

O objectivo consiste em ampliar, deste modo, o âmbito de acção dos programas, por forma a 
permitir a inclusão de outras medidas em matéria fitossanitária.
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Alteração 23
Artigo 19, nº 2, parágrafo 1

2. Em derrogação do n.º 1 do artigo 19º do 
Regulamento (CE) n.º 1493/1999, as uvas 
provenientes de castas híbridas produtoras 
directas cujo cultivo seja proibido (Noah, 
Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, 
Herbemont), colhidas nas regiões dos 
Açores e da Madeira, podem ser utilizadas 
na produção de vinho, o qual só poderá 
circular no interior dessas regiões.

2. Em derrogação do n.º 1 do artigo 19º do 
Regulamento (CE) n.º 1493/1999, as uvas 
provenientes de castas híbridas produtoras 
directas cujo cultivo seja proibido, colhidas 
nas regiões dos Açores e da Madeira, podem 
ser utilizadas na produção de vinho, o qual 
só poderá circular no interior dessas regiões.

Justificação

Existem outras variedades de castas híbridas produtoras directas cujo cultivo é proibido que 
não são referidas (nomeadamente, as variedades Siebel e Cunningham). Por conseguinte, é 
preferível não as especificar.

Alteração 24
Artigo 19, nº 2, parágrafo 2

Portugal procederá, até 31 de Dezembro de 
2006, à eliminação gradual do cultivo das 
parcelas plantadas com castas híbridas 
produtoras directas cujo cultivo seja 
proibido, se for caso disso com os apoios 
previstos no capítulo III do título II do 
Regulamento (CE) n.º 1493/1999.

Portugal procederá, até 31 de Dezembro de 
2013, à eliminação gradual do cultivo das 
parcelas plantadas com castas híbridas 
produtoras directas cujo cultivo seja 
proibido, se for caso disso com os apoios 
previstos no capítulo III do título II do 
Regulamento (CE) n.º 1493/1999.

Justificação

A reestruturação das viticulturas é uma tarefa difícil, designadamente devido à estrutura das 
explorações vitícolas na Madeira e às condições geográficas. Tendo em consideração a 
importância da viticultura na Madeira para o desenvolvimento regional, inclusive para o 
turismo, haveria que conceder uma prorrogação do período de reestruturação.

Alteração 25
Artigo 19, nº 2, parágrafo 3

Portugal comunicará anualmente à 
Comissão a situação dos trabalhos de 
reconversão e de reestruturação das 
superfícies plantadas com castas híbridas 
produtoras directas cujo cultivo seja 

As regiões dos Açores e da Madeira 
comunicação directamente todos os anos à 
Comissão a situação dos trabalhos de 
reconversão e de reestruturação das 
superfícies plantadas com castas híbridas 
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proibido. produtoras directas cujo cultivo seja 
proibido.

Justificação

Há que evitar que os Açores e a Madeira possam ser penalizados por uma omissão do Estado 
central português no que respeita à transmissão das informações à Comissão.

Alteração 26
Artigo 20, nº 4, parágrafo 2

As normas de execução do presente número 
serão adoptadas nos termos do n.º 2 do 
artigo 26º. Essas normas determinarão, 
nomeadamente, a quantidade de leite fresco 
obtida localmente a incorporar no leite UHT 
reconstituído a que se refere o primeiro 
parágrafo.

As normas de execução do presente número 
serão adoptadas nos termos do n.º 2 do 
artigo 26º. Essas normas determinarão, 
nomeadamente, a quantidade de leite fresco 
obtida localmente a incorporar no leite UHT 
reconstituído a que se refere o primeiro 
parágrafo. Esta quantidade tornar-se-á 
obrigatória, se se afigurar que não pode ser 
garantido o escoamento da produção local.

Justificação

A região da Madeira não pretende continuar obrigada a incorporar uma quantidade mínima 
de 15% de leite fresco produzido localmente. Atenta a profunda redução da produção 
regional de leite, esta percentagem nem sempre é alcançada, o que constrange 
acentuadamente a indústria de leite da Madeira. A presente alteração pretende 
simultaneamente garantir o escoamento da produção local e proporcionar à indústria 
regional de leite maior flexibilidade na gestão da produção do leite UHT reconstituído.

Alteração 27
Artigo 20, nº 4, parágrafo 2

2. A Comunidade financiará as medidas 
previstas nos títulos II e III do presente 
Regulamento até ao montante máximo 
anual de:

2. A Comunidade financiará as medidas 
previstas nos títulos II e III do presente 
Regulamento até aos montantes anuais, 
relativamente a cada um dos DOM, aos 
Açores e à Madeira, e às ilhas Canárias, 
calculados com base na média dos 
montantes despendidos para financiar o 
regime específico de abastecimento durante 
os anos de 2002, 2003 e 2004, incluindo os 
montantes concedidos nesses anos a título 
de isenção de direitos, e com base em 
limiares de despesas aplicáveis no que 
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respeita ao apoio à produção local.
- DOM: 84,7 milhões de euros;

- Açores e Madeira: 77,3 milhões de euros;

- Ilhas Canárias: 127,3 milhões de euros.

Justificação

Baseando-se no período de referência de 2001-2003 para calcular os montantes, a Comissão 
ignorou:

• antes de mais, a evolução da conjuntura económica e a necessidade consequente de 
ajustamento em alta das necessidades de abastecimento;

• o impacto da reforma dos POSEI - Agricultura em 2001 (por exemplo, o facto de 2001 ter 
sido um ano de transição);

• os importantes benefícios que decorrem da possibilidade de importação, pelas RUP, dos 
produtos directamente provenientes de países terceiros e que são alvo do regime 
específico de abastecimento à taxa zero.

Alteração 28
Artigo 24, nº 3

3. Os montantes atribuídos anualmente aos 
programas previstos no título II não poderão 
exceder os seguintes valores:

3. Os montantes referidos no nº 1 são 
atribuídos anualmente aos programas 
previstos no título II, dentro dos limites 
nestes estabelecidos.

- DOM: 20,7 milhões de euros;
- Açores e Madeira: 17,7 milhões de euros;
- Ilhas Canárias: 72,7 milhões de euros.

Justificação

A presente alteração é consequência do preceituado na alteração nº 27. Nos termos do artigo 
5º, alínea b), os programas de abastecimento deveriam incluir, nomeadamente, a fixação da 
ajuda e os montantes da ajuda ao abastecimento a partir da Comunidade.

Alteração 29
Artigo 26, nº 1

1. A Comissão será assistida pelo Comité de 
Gestão dos Pagamentos Directo instituído 
pelo artigo 144º do Regulamento (CE) 

1. A Comissão será assistida pelo Comité de 
Gestão dos Pagamentos Directos instituído 
pelo artigo 144º do Regulamento (CE) 
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n.º 1782/2003, excepto no que respeita à 
aplicação do artigo 16º do presente 
regulamento, caso em que a Comissão será 
assistida pelo Comité das Estruturas 
Agrícolas e do Desenvolvimento Rural 
instituído pelo artigo 50º do Regulamento 
(CE) n.º 1260/1999.

n.º 1782/2003, excepto no que respeita à 
aplicação do artigo 16º do presente 
regulamento, caso em que a Comissão será 
assistida pelo Comité das Estruturas 
Agrícolas e do Desenvolvimento Rural 
instituído pelo artigo 50º do Regulamento 
(CE) n.º 1260/1999, e no que respeita aos 
programas fitossanitários referidos no 
artigo 18º do presente regulamento, caso 
em que a Comissão será assistida pelo 
Comité Fitossanitário Permanente 
instituído pela Decisão 76/894/CEE.

Justificação

Tendo em conta a amplitude dos programa fitossanitários, e em conformidade com os 
preceitos da comitologia, a adopção destes programas deveria ser submetida à avaliação do 
Comité Fitossanitário Permanente. Com efeito, este é o procedimento acatado no que 
respeita às medidas em matéria fitossanitária do POSEIDOM e do POSEIMA.
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