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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O objectivo da proposta da Comissão é promover um sector agrícola sustentável e orientado 
para o mercado, mas não constitui uma reforma fundamental. 

O relator aprova a orientação da reforma e considera que há que continuar o processo de 
abertura do mercado e de simplificação da PAC até 2013. Não obstante, seria conveniente 
assegurar a complementação das reformas de 2003 antes de empreender uma reestruturação 
revolucionária da PAC.

No que respeita à modulação e à degressividade: na opinião do relator, os agricultores 
europeus necessitam de um planeamento definido. Numa altura de aumento de preços das 
matérias-primas, não se justifica uma modulação suplementar. Por essa razão, o relator não 
aprova, em princípio, a aplicação de uma modulação progressiva, pois a proposta introduz 
ainda mais burocracia e corre o risco de conduzir a uma fragmentação das grandes 
explorações e a um acréscimo de encargos para os pequenos agricultores.

Quanto à condicionalidade: o relator é contrário a qualquer alargamento do seu âmbito de 
aplicação. Considera, por conseguinte, que os critérios suplementares não deveriam ser 
obrigatórios, porquanto não correspondem ao objectivo de reduzir as formalidades 
burocráticas e os encargos desnecessários.

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:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Além disso, a fim de evitar o abandono 
das terras agrícolas e assegurar a 
manutenção destas em boas condições 
agrícolas e ambientais, o Regulamento 
(CE) n.º 1782/2003 estabeleceu um quadro 
comunitário para a adopção, pelos Estados-
Membros, de normas que tenham em conta 
as características específicas das zonas em 
questão, nomeadamente as condições 
edafoclimáticas, assim como os sistemas 
de exploração (utilização das terras, 

(3) Além disso, a fim de evitar o abandono 
das terras agrícolas e assegurar a 
manutenção destas em boas condições 
agrícolas e ambientais, o Regulamento 
(CE) n.º 1782/2003 estabeleceu um quadro 
comunitário para a adopção, pelos Estados-
Membros, de normas que tenham em conta 
as características específicas das zonas em 
questão, nomeadamente as condições 
edafoclimáticas, assim como os sistemas 
de exploração (utilização das terras, 
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rotação das culturas, práticas agrícolas) e 
as estruturas agrícolas existentes. A 
supressão da retirada obrigatória de terras 
da produção no quadro do regime de 
pagamento único pode, em certos casos, ter 
efeitos nocivos no ambiente, 
designadamente no que respeita a certas 
características da paisagem. É, pois, 
conveniente reforçar as disposições 
comunitárias em vigor tendentes à 
preservação, se for caso disso, de 
características específicas da paisagem.

rotação das culturas, práticas agrícolas) e 
as estruturas agrícolas existentes. A 
supressão da retirada obrigatória de terras 
da produção no quadro do regime de 
pagamento único pode, em certos casos, ter 
efeitos nocivos no ambiente, 
designadamente no que respeita a certas 
características da paisagem. É, pois, 
conveniente reforçar as disposições 
comunitárias em vigor tendentes à 
preservação, se for caso disso, de 
características específicas da paisagem. 
Sem deixar de ter em conta a necessidade 
de assegurar os mais elevados padrões de 
qualidade da água, tal como estipula a 
legislação comunitária, não devem ser 
impostas novas restrições que impeçam 
um desenvolvimento rural desejável.

Alteração2

Proposta de regulamento
Artigo 4.º – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer agricultor que beneficie de 
pagamentos directos deve respeitar os 
requisitos legais de gestão constantes do 
anexo II e as boas condições agrícolas e 
ambientais definidas nos termos do artigo 
6.º.

1. Qualquer agricultor que beneficie de 
pagamentos directos deve respeitar os 
requisitos legais de gestão constantes do 
anexo II e as boas condições agrícolas e 
ambientais definidas nos termos do artigo 
6.º, a não ser que o respeito de tal 
obrigação seja impraticável e
desproporcionado, por exemplo, em caso 
de graves catástrofes naturais.

Justificação

O princípio de simplificação dos procedimentos mediante a condicionalidade contraria esta 
prescrição, que reintroduz formalidades burocráticas e encargos desnecessários. Os critérios 
exigidos já constam, na sua maioria, de disposições da actual legislação da UE.
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Alteração 3

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

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade nacional competente deve 
fornecer aos agricultores a lista dos 
requisitos legais de gestão e das boas 
condições agrícolas e ambientais a 
respeitar.

2. A autoridade nacional competente deve 
fornecer aos agricultores a lista dos 
requisitos legais de gestão e das boas 
condições agrícolas e ambientais.

Justificação

Ver justificação à alteração 2 (ex 1).

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 7.°

Texto da Comissão Alteração

1. Os montantes de pagamentos directos 
superiores a 5.000 euros a conceder num 
determinado ano civil a um agricultor são 
reduzidos, em cada ano até 2012, nas 
seguintes percentagens:

1. Os montantes de pagamentos directos 
superiores a 10 000 euros a conceder num 
determinado ano civil a um agricultor são 
reduzidos, em cada ano até 2012, nas 
seguintes percentagens:

(a) 2009: 7%,
(b) 2010: 9%,
(c) 2011: 11%,
(d) 2012: 13%.

(a) 2009: 6%,
(b) 2010: 7%,
(c) 2011: 8%,
(d) 2012: 9%.

2. As reduções referidas no n.º 1 são 
aumentadas:
(a) Relativamente aos montantes entre 
100.000 e 199.999 euros, de 3 pontos 
percentuais;
(b) Relativamente aos montantes entre 
200.000 e 199 999 euros, de 6 pontos 
percentuais;
(c) Relativamente aos montantes iguais ou 
superiores a 300 000 euros, de 9 pontos 
percentuais.
3. O disposto nos n.ºs 1 e 2 não é aplicável 2. O disposto no n.º 1 não é aplicável aos 
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aos pagamentos directos concedidos aos 
agricultores nos departamentos franceses 
ultramarinos, nos Açores e na Madeira, nas 
ilhas Canárias e nas ilhas do mar Egeu.

pagamentos directos concedidos aos 
agricultores nos departamentos franceses 
ultramarinos, nos Açores e na Madeira, nas 
ilhas Canárias e nas ilhas do mar Egeu.

Justificação

O aumento dos preços das matérias-primas não justifica uma modulação suplementar. A 
modulação progressiva proposta deveria ser suprimida, uma vez que é discriminatória e 
penalizante em relação às grandes explorações eficazes, que dependem de economias de 
escala e de um desenvolvimento rural reforçado. Por outro lado, os pequenos agricultores não 
deveriam ter que suportar encargos suplementares.

Alteração 5

Proposta de regulamento 
Artigo 9  nº 4

Texto da Comissão Alteração

4. O montante remanescente resultante da 
aplicação do n.º 1 do artigo 7.º e os 
montantes resultantes da aplicação do n.º 
2 do artigo 7.º são atribuídos, nos termos 
do n.º 2 do artigo 128.º, ao Estado-Membro 
em que os montantes correspondentes 
tenham sido gerados e, prioritariamente, a 
acções que permitam aumentar a 
competitividade dos agricultores. Tais 
montantes são utilizados em conformidade 
com o disposto no n.º 5-A do artigo 69.º do 
Regulamento (CE) n.º 1698/2005.

4. O montante remanescente resultante da 
aplicação do artigo 7.º é atribuído
integralmente, nos termos do n.º 2 do 
artigo 128.º, ao Estado-Membro em que os 
montantes correspondentes tenham sido 
gerados. Tais montantes são utilizados em 
conformidade com o disposto no n.º 5-A do 
artigo 69.º do Regulamento (CE) n.º 
1698/2005.

Justificação

Alteração apresentada para assegurar a coerência do texto tendo em vista a aprovação da 
alteração 4 (ex 3).

Adlib Express Watermark



AD\739013PT.doc 7/9 PE409.507v02-00

PT

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 10 - n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. Qualquer montante resultante da 
aplicação dos n.ºs 1 e 2 do artigo 7.º é 
atribuído, nos termos do n.º 2 do artigo 
128.º, ao Estado-Membro em que os 
montantes correspondentes tenham sido 
gerados. Tais montantes são utilizados em 
conformidade com o disposto no n.º 5-A do 
artigo 69.º do Regulamento (CE) n.º 
1698/2005.

4. Qualquer montante resultante da 
aplicação do n.º 1 do artigo 7.º é atribuído, 
nos termos do n.º 2 do artigo 128.º, ao 
Estado-Membro em que tenha sido 
gerado. Tais montantes são utilizados em 
conformidade com o disposto no n.º 5-A do 
artigo 69.º do Regulamento (CE) n.º 
1698/2005.

Justificação

Alteração apresentada para assegurar a coerência do texto tendo em vista a aprovação da 
alteração 4 (ex 3).

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 47 - n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros definem as regiões 
de acordo com critérios objectivos e não 
discriminatórios, como a sua estrutura 
institucional ou administrativa e/ou o 
potencial agrícola regional.

2. Os Estados-Membros definem as regiões 
de acordo com critérios objectivos e não 
discriminatórios, como a sua estrutura 
institucional ou administrativa e/ou o 
potencial agrícola regional e/ou as 
desvantagens estruturais de que padecem 
as regiões desfavorecidas.

Os Estados-Membros com menos de três 
milhões de hectares elegíveis podem ser 
considerados uma única região.

Os Estados-Membros com menos de três 
milhões de hectares elegíveis podem ser 
considerados uma única região. A 
Comissão deve ponderar a previsão de um 
mecanismo de recurso em caso de 
diferendo.

Justificação

Assegurar que não se verifiquem a nível regional discriminações novas ou já existentes.
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 60 - n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os novos Estados-Membros definem as 
regiões de acordo com critérios objectivos 
e não discriminatórios.

2. Os novos Estados-Membros definem as 
regiões de acordo com critérios objectivos 
e não discriminatórios. A Comissão deve 
ponderar a previsão de um mecanismo de 
recurso em caso de diferendo.

Justificação

Assegurar que não se verifiquem a nível regional discriminações novas.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

Protecção e gestão da água: Suprimido
Proteger a água contra a poluição e as 
escorrências e gerir a utilização deste 
recurso;
– Estabelecimento de faixas de protecção 
ao longo de cursos de água
– Respeito dos procedimentos de 
autorização para utilizar água para 
irrigação.

Justificação

A abordagem deveria centrar-se na simplificação dos critérios da condicionalidade, em vez 
de alargar o âmbito desta última, como é feito na proposta. Os critérios exigidos já constam, 
na sua maioria, da actual legislação da UE, por exemplo, nas disposições relativas aos 
produtos fitofarmacêuticos e aos fertilizantes.
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