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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O sector agrícola europeu enfrenta grandes desafios, como as alterações climáticas e a 
escassez de água, e continuará a enfrentá-los. É muito importante que a política agrícola 
comum seja adaptada a esses desafios. A agricultura europeia utiliza ainda muita água, 
pesticidas, adubos e energia, e continuará a fazê-lo a menos que sejam tomadas as medidas 
necessárias.

É difícil explicar ao público que a União Europeia está a efectuar pagamentos directos a 
explorações grandes, intensivas, com base no rendimento histórico ou na propriedade da terra, 
sem pedir aos agricultores que reduzam as suas emissões de gases com efeito de estufa e o seu 
uso de água, pesticidas, adubos e energia.

Pagar por serviços públicos

Em Novembro do ano passado a Comissão apresentou a sua comunicação sobre o “exame da 
saúde" da PAC. De acordo com a Comissão, a Política Agrícola Comum deveria sofrer uma 
reforma radical. Esperava-se que os pagamentos directos fossem substancialmente reduzidos a 
favor do reforço de subsídios ambientais e de emprego. Contudo, a Comissão só 
marginalmente reduziu os pagamentos directos nas suas propostas legislativas, apresentadas 
em Maio do corrente ano.

Os agricultores não deverão ser pagos pelo rendimento histórico ou pela propriedade de terra, 
mas sim pelos serviços públicos que prestam, tais como o reforço da biodiversidade, a gestão 
da água, e por realizações nos domínios do ambiente, do bem-estar animal e da segurança 
alimentar, que excedam as obrigações legais. O relator propõe assim a eliminação faseada de 
todos os actuais pagamentos directos até 2020. O princípio orçamental da Política Agrícola 
Comum deve ser “utilizar fundos públicos para pagar serviços públicos”.

Critérios de condicionalidade

Qualquer forma de financiamento público à agricultura deve ser condicionada ao respeito do 
ambiente, da natureza e da legislação sobre o bem-estar dos animais. A regulamentação opera 
através dos critérios de condicionalidade. O relator propõe o reforço destes critérios e a 
inclusão de disposições adicionais sobre o uso de água e as emissões de gases com efeito de 
estufa nos critérios de condicionalidade.

A experiência demonstrou a necessidade de reforço dos controlos e de aumento das sanções 
pelo não respeito dos critérios de condicionalidade. A fim de assegurar que os controlos serão 
reforçados, o relator propõe fixar um número mínimo de controlos. As autoridades 
competentes nos Estados-Membros deverão controlar anualmente pelo menos 5% de todas as 
explorações agrícolas. 

Supressão da retirada obrigatória de terras da produção

A Comissão propõe abolir a retirada obrigatória. Esta mudança causará uma perda ainda 
maior de biodiversidade, em especial das aves, e de outros benefícios ambientais 
significativos. O objectivo da União Europeia é por termo à perda de biodiversidade em 2010.
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Isso é impossível se o sector agrícola não desempenhar o seu papel.

As provas científicas demonstram que a retirada trouxe importantes benefícios ambientais. 
Nomeadamente, forneceu habitats à vida selvagem e mitigou os impactos no solo e na água 
em zonas sujeitas a exploração intensiva. Estes benefícios perder-se-ão com a abolição da 
retirada. Esta perda deve ser compensada através de medidas bem direccionadas no âmbito da 
condicionalidade e da política de desenvolvimento rural.

Além disso as faixas de protecção, com vegetação natural e verdejante e culturas 
extensivamente geridas, em que não são utilizados pesticidas ou fertilizantes, serão criadas ao 
longo dos limites. Trata-se não só de uma boa medida para promover a biodiversidade, mas 
que levará também a um solo mais limpo e especialmente a águas, subterrâneas e de 
superfície, mais limpas.

Alterações climáticas

O sector agrícola é um grande produtor de gases com efeito de estufa. Haverá que dar apoio 
específico a medidas destinadas a reduzir o consumo de energia na cadeia alimentar, e a 
medidas destinadas a prevenir e reutilizar os resíduos agrícolas.

Dever-se-á dar especial atenção à criação intensiva de gado, que causa cerca de 18% das 
emissões globais de CO2. Em qualquer caso, os fundos da PAC não devem ser usados para 
promover o consumo de carne, o que acontece ainda neste momento. O que e quanto se 
consome é uma escolha livre e individual, mas os fundos públicos não devem ser usados para 
promover o consumo de produtos que tenham um impacto negativo nas alterações climáticas, 
na escassez de água e na fome no mundo.

Para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em todo o sector agrícola, a Comissão 
irá propor propostas legislativas vinculativas em 2009, destinadas a reduzir as emissões de 
gases com efeitos de estufa por parte do sector agrícola em pelo menos 30% em 2020, e pelo 
menos 80% em 2050.

Bem-estar dos animais

O bem-estar dos animais deve ser substancialmente melhorado no sector agrícola. A 
Comissão deveria apresentar propostas legislativas vinculativas em 2009, destinadas a 
melhorar o bem-estar dos animais na União Europeia. Essas propostas incluirão o termo da 
criação intensiva de animais.

Em 2007, a maioria do Parlamento votou a favor da abolição de todos os subsídios dados aos 
criadores de bovinos usados em touradas. Infelizmente, a Comissão e o Conselho ignoraram 
este apelo claro do Parlamento. As touradas são um desporto cruel e não devem ser apoiadas 
pela União Europeia. O relator repete assim o apelo do Parlamento e solicita a abolição dos 
pagamentos dados aos criadores de bovinos para touradas.

Subsídios à exportação

Os subsídios à exportação constituem ainda uma barreira ao comércio equitativo no sector 
agrícola. Estes subsídios prejudicam frequentemente os mercados locais dos países em 
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desenvolvimento. A Comissão deve assim abolir todos os subsídios à exportação em 2009 .

ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 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 1 

Texto da Comissão Alteração

(1) A experiência adquirida com a 
aplicação do Regulamento (CE) 
n.º 1782/2003 do Conselho, de 29 de 
Setembro de 2003, que estabelece regras 
comuns para os regimes de apoio directo 
no âmbito da política agrícola comum e 
institui determinados regimes de apoio aos 
agricultores e altera os 
Regulamentos (CEE) n.º 2019/93, (CE) 
n.º 1452/2001, (CE) n.º 1453/2001, (CE) 
n.º 1454/2001, (CE) n.º 1868/94, (CE) 
n.º 1251/1999, (CE) n.º 1254/1999, (CE) 
n.º 1673/2000, (CEE) n.º 2358/71 e (CE) 
n.º 2529/2001 mostra que certos elementos 
do mecanismo de apoio precisam de ser 
ajustados. Designadamente, deve ser dada 
maior extensão à dissociação do apoio 
directo e deve ser simplificado o
funcionamento do regime de pagamento 
único. Por outro lado, o Regulamento (CE) 
n.º 1782/2003 foi substancialmente 
alterado desde a sua entrada em vigor. 
Perante esta evolução, e por razões de 
clareza, deve o mesmo ser revogado e 
substituído por um novo.

(1) A experiência adquirida com a 
aplicação do Regulamento (CE) 
n.º 1782/2003 do Conselho, de 29 de 
Setembro de 2003, que estabelece regras 
comuns para os regimes de apoio directo 
no âmbito da política agrícola comum e 
institui determinados regimes de apoio aos 
agricultores e altera os 
Regulamentos (CEE) n.º 2019/93, (CE) 
n.º 1452/2001, (CE) n.º 1453/2001, (CE) 
n.º 1454/2001, (CE) n.º 1868/94, (CE) 
n.º 1251/1999, (CE) n.º 1254/1999, (CE) 
n.º 1673/2000, (CEE) n.º 2358/71 e (CE) 
n.º 2529/2001 mostra que certos elementos 
do mecanismo de apoio precisam de ser 
ajustados. Designadamente, deve ser dada
muito maior extensão à dissociação do 
apoio directo, com o objectivo de se 
chegar à dissociação total, e deve ser 
simplificado o funcionamento do regime de 
pagamento único. Por outro lado, o 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 foi 
substancialmente alterado desde a sua 
entrada em vigor. Perante esta evolução, e 
por razões de clareza, deve o mesmo ser 
revogado e substituído por um novo.

Justificação

A fim de cumprir as ambições ambientais, incluindo os novos desafios, é necessário que 
largas quantias sejam transferidas do primeiro para o segundo pilar.
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Alteração 2

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, 
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.

(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, 
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 causará maiores perdas 
de biodiversidade, em especial de aves, e
de outras vantagens ambientais
significativas. É, pois, necessário prever 
compensações adequadas tendentes à 
preservação e ao reforço da 
biodiversidade, incluindo a protecção e 
restabelecimento de características 
específicas da paisagem. Este objectivo 
deverá ser concretizado mediante o 
reforço das disposições comunitárias 
existentes, mas também mediante a 
introdução de novas medidas de 
compensação.

Justificação

As provas científicas demonstram que a retirada de terras trouxe importantes benefícios 
ambientais. Nomeadamente ao fornecer habitats para a vida selvagem e ao mitigar os 
impactos sobre o solo e a água nas áreas sujeitas a culturas intensivas. Estes benefícios 
perder-se-ão com a abolição da retirada de terras. Esta perda deve ser compensada através 
de medidas específicas no âmbito da condicionalidade e da política de desenvolvimento rural.
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 4 

Texto da Comissão Alteração

(4 )A protecção e a gestão da água no 
contexto da actividade agrícola estão a 
tornar-se cada vez mais problemáticas em 
certas regiões. Convém, por conseguinte, 
reforçar igualmente o quadro comunitário 
existente no respeitante às boas condições 
agrícolas e ambientais, a fim de proteger a 
água contra a poluição e as escorrências e 
de gerir a utilização deste recurso.

(4) A protecção e a gestão da água no 
contexto da actividade agrícola 
tornaram-se problemáticas num número 
cada vez maior de regiões da União 
Europeia. Convém, por conseguinte, 
reforçar igualmente o quadro comunitário 
existente no respeitante às boas condições 
agrícolas e ambientais, a fim de proteger a 
água contra a poluição e as escorrências e 
de gerir a utilização deste recurso, 
incluindo a redução do grande 
desperdício anual de água, mediante a 
introdução de melhores sistemas de gestão 
agronómica e hídrica.

Justificação

A fim de resolver e evitar a escassez de água, há que reduzir o desperdício anual de água no 
sector agrícola.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 5 

Texto da Comissão Alteração

(5) Uma vez que as pastagens permanentes 
têm um efeito ambiental positivo, é 
conveniente adoptar medidas que 
incentivem a manutenção das pastagens
permanentes existentes, com o objectivo de 
evitar a sua conversão maciça em terras 
aráveis.

(5) Uma vez que os prados permanentes
têm um efeito ambiental positivo, é 
conveniente adoptar medidas que 
incentivem a manutenção dos prados
permanentes existentes, com o objectivo de 
evitar a sua conversão maciça em terras 
aráveis.

Justificação

Nem todos os prados permanentes são pastagens. Os prados permanentes constituem 
reservas importantes de carbono e os habitats da biodiversidade mais importantes da 
Europa. Deste ponto de vista, os prados tratados são tão importantes como as pastagens.
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 6 

Texto da Comissão Alteração

(6) A fim de alcançar um melhor equilíbrio 
entre os instrumentos de política agrícola 
destinados a promover uma agricultura 
sustentável e os que visam fomentar o 
desenvolvimento rural, foi instituído pelo 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 um 
sistema de redução obrigatória e 
progressiva dos pagamentos directos 
("modulação"). Este sistema, incluindo a 
isenção da sua aplicação para pagamentos 
até 5 000 EUR, deve ser mantido.

(6) A fim de alcançar um melhor equilíbrio 
entre os instrumentos de política agrícola 
destinados a promover uma agricultura 
sustentável e os que visam fomentar o 
desenvolvimento rural, foi instituído pelo 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 um 
sistema de redução obrigatória e 
progressiva dos pagamentos directos 
("modulação")."). Este sistema, incluindo a 
isenção da sua aplicação para pagamentos 
até 5 000 EUR, deve ser mantido. As 
percentagens de modulação devem ser 
significativamente reforçadas, com o 
objectivo de pôr termo aos pagamentos 
directos até 2020. 

Justificação

Os agricultores devem ser retribuídos pelos serviços públicos que prestarem, tais como o 
reforço da biodiversidade e as reservas de água, não devendo obter apoio automático.

Alteração 6

Proposta de Regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) As poupanças feitas através do 
mecanismo de modulação introduzido pelo 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 são 
utilizadas para financiar medidas no âmbito 
da política de desenvolvimento rural. 
Desde a adopção desse regulamento 
depararam-se ao sector agrícola novos e 
exigentes desafios, tais como a alteração 
climática, a importância crescente da 
bioenergia e a necessidade de uma melhor 
gestão da água e uma protecção mais eficaz 

(7) Os fundos obtidos através do 
mecanismo de modulação introduzido pelo 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 são 
utilizadas para financiar medidas no âmbito 
da política de desenvolvimento rural. 
Desde a adopção desse regulamento 
depararam-se ao sector agrícola novos e 
exigentes desafios, tais como a alteração 
climática, a importância crescente da 
bioenergia e a necessidade de uma melhor 
gestão da água e uma protecção mais eficaz 



AD\740641PT.doc 9/26 PE409.570v02-00

PT

da biodiversidade. A Comunidade 
Europeia, como parte no Protocolo de 
Quioto, foi chamada a adaptar as suas 
políticas em função de considerações 
ligadas à alteração climática. Além disso, 
na sequência de graves problemas 
relacionados com a escassez de água e as 
secas, deve ser dada maior atenção às 
questões de gestão da água. A protecção da 
biodiversidade continua a ser um desafio 
importante e, apesar dos significativos 
progressos alcançados, a realização do
objectivo de biodiversidade da 
Comunidade Europeia para 2010 exigirá 
esforços adicionais. A Comunidade 
reconhece a necessidade de abordar estes 
novos desafios no quadro das suas 
políticas. Na área da agricultura, os 
programas de desenvolvimento rural 
adoptados ao abrigo do Regulamento (CE) 
n.º 1698/2005 do Conselho, de 20 de 
Setembro de 2005, relativo ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural 
(Feader) constituem uma ferramenta 
adequada para o efeito. A fim de permitir 
aos Estados-Membros rever os seus 
programas de desenvolvimento rural em 
conformidade, sem os forçar a reduzir as 
suas actuais actividades de 
desenvolvimento rural noutras áreas, há 
que disponibilizar fundos suplementares. 
Contudo, as perspectivas financeiras para o 
período 2007-2013 não prevêem os meios 
financeiros necessários para reforçar a 
política de desenvolvimento rural da 
Comunidade. Nestas circunstâncias, é 
conveniente mobilizar uma grande parte 
dos recursos financeiros exigidos através 
do incremento gradual da redução dos 
pagamentos directos ao abrigo da 
modulação.

da biodiversidade. A Comunidade 
Europeia, como parte no Protocolo de 
Quioto, foi chamada a adaptar as suas 
políticas em função de considerações 
ligadas à alteração climática. Além disso, 
na sequência de graves problemas 
relacionados com a escassez de água e as 
secas, deve ser dada maior atenção às 
questões de gestão da água no território da 
Comunidade e adoptadas medidas 
determinadas. A protecção da 
biodiversidade continua a ser, a par de 
uma gestão da água equilibrada, um 
desafio importante e, apesar dos 
significativos progressos alcançados, não 
será possível realizar o objectivo da União
Europeia de pôr cobro à perda de 
biodiversidade verificada no território da 
União para 2010, sem empreender 
esforços adicionais neste domínio. Esses 
esforços deveriam ter igualmente em vista 
a introdução de profundas modificações 
estruturais no modelo agrícola 
comunitário, utilizando as experiências 
dos Estados cuja agricultura assenta num 
modelo de estrutura agrária tradicional 
em pequena escala. Por conseguinte, a
Comunidade reconhece a necessidade de 
abordar estes novos desafios no quadro das 
suas políticas. Na área da agricultura, os 
programas de desenvolvimento rural 
adoptados ao abrigo do Regulamento 
(CE) n.º 1698/2005 do Conselho, de 20 de 
Setembro de 2005, relativo ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural 
(Feader) constituem uma ferramenta 
adequada para o efeito. A fim de permitir 
aos Estados-Membros rever os seus 
programas de desenvolvimento rural em 
conformidade, sem os forçar a reduzir as 
suas actuais actividades de 
desenvolvimento rural noutras áreas, há 
que disponibilizar fundos suplementares. 
Contudo, as perspectivas financeiras para o 
período 2007-2013 não prevêem os meios 
financeiros necessários para reforçar a 
política de desenvolvimento rural da 
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Comunidade. Nestas circunstâncias, é 
conveniente mobilizar uma grande parte 
dos recursos financeiros exigidos através 
do incremento gradual da redução dos 
pagamentos directos ao abrigo da 
modulação.

Justificação

Zaburzenia gospodarki wodnej oraz dramatyczny spadek bioróżnorodności są obecnie 
głównymi problemami rolno-środowiskowymi na terenie Wspólnoty. Nieuwzględnienie lub 
marginalizowanie tych problemów, poprzez brak zasadniczych zmian w modelu 
funkcjonowania wspólnotowego rolnictwa, może doprowadzić do trudno odwracalnych zmian 
w strukturze rolno-środowiskowej obszarów wiejskich.

Dalszy rozwój wielkoprzemysłowego modelu rolnictwa na obszarze Wspólnoty oraz 
niedostateczne wsparcie dla małych gospodarstw rolnych, stają w sprzeczności z zasadami 
zrównoważonego rozwoju i praktycznie uniemożliwiają realizację założonych celów 
środowiskowych, z powstrzymaniem spadku bioróżnorodności na czele.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 9 

Texto da Comissão Alteração

(9) A especial situação geográfica das 
regiões ultraperiféricas, associada à 
insularidade, à superfície diminuta, ao 
terreno montanhoso e ao clima, impõe 
encargos adicionais aos respectivos 
sectores agrícolas. A fim de mitigar tais 
encargos e condicionantes, afigura-se 
conveniente derrogar à obrigação de 
aplicar reduções a título da modulação aos 
agricultores das regiões ultraperiféricas.

(9) A especial situação geográfica das 
regiões ultraperiféricas, associada à 
insularidade, à superfície diminuta, ao 
terreno montanhoso e ao clima, impõe 
encargos adicionais aos respectivos 
sectores agrícolas. A fim de mitigar tais 
encargos e condicionantes, afigura-se 
conveniente derrogar à obrigação de 
aplicar reduções a título da modulação aos 
agricultores das regiões ultraperiféricas e 
em desvantagem no que respeita a 
práticas agrícolas sustentáveis.

Justificação

Não devem ser atribuídos subsídios a práticas agrícolas insustentáveis.
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Todos os pagamentos directos 
existentes devem terminar até 2013. Nessa 
altura, os agricultores só devem obter 
apoio para os serviços públicos que 
prestem, como o reforço da biodiversidade
ou a gestão da água, e por realizações nos 
domínios do ambiente, do bem-estar 
animal e da segurança dos alimentos.

Justificação

Os agricultores devem ser incentivados a reagir ao mercado. Os apoios directos distorcem o 
mercado e constituem uma drenagem substancial de fundos comunitários. A gestão ambiental 
pode ser mais bem conseguida através do segundo pilar.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 23-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) O primeiro pilar da PAC deveria 
ser mantido no futuro, a fim de garantir o 
papel essencial desempenhado pelo 
agricultor como motor da economia de 
muitas regiões rurais, como guardião da 
paisagem e garante dos elevados padrões 
de segurança alimentar exigidos pela 
União Europeia.

Justificação

Uma redução sistemática das ajudas directas que recebem os agricultores poderia diminuir 
consideravelmente a sua rentabilidade e comprometer a sobrevivência de muitas explorações. 
A União Europeia deve, no futuro, velar pela sua auto-suficiência alimentar.
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 27 

Texto da Comissão Alteração

(27) A retirada obrigatória de terras aráveis 
da produção foi introduzida como um 
mecanismo de controlo da oferta. A 
evolução do mercado no sector das culturas 
arvenses, juntamente com a introdução das 
ajudas dissociadas, não justifica a 
manutenção deste instrumento, que deve, 
portanto, ser abolido. Os direitos por 
retirada de terras estabelecidos em 
conformidade com o artigo 53.º e o n.º 2 do 
artigo 63.º do Regulamento (CE) n.º 
1782/2003 serão, pois, activados para 
hectares sujeitos às mesmas condições de 
elegibilidade que qualquer outro direito.

(27) A retirada obrigatória de terras aráveis 
da produção foi introduzida como um 
mecanismo de controlo da oferta. A 
evolução do mercado no sector das culturas 
arvenses, juntamente com a introdução das 
ajudas dissociadas, não justifica a 
manutenção deste instrumento, que deve, 
portanto, ser abolido. Os direitos por 
retirada de terras estabelecidos em 
conformidade com o artigo 53.º e o n.º 2 do 
artigo 63.º do Regulamento (CE) 
n.º 1782/2003 serão, pois, activados para 
hectares sujeitos às mesmas condições de 
elegibilidade que qualquer outro direito. 
Através de pagamentos efectuados a partir 
do segundo pilar, os agricultores devem 
ser estimulados a promover activamente a 
biodiversidade por meio de práticas 
agrícolas sustentáveis. Desta forma, os 
prejuízos ambientais causados pela 
abolição do sistema de retirada 
obrigatória de terras deveriam ser 
equilibrados

Justificação

A investigação científica demonstra que a abolição da retirada obrigatória de terras da 
produção terá efeitos muito negativos sobre a biodiversidade. Assim, é crucial 
contrabalançar estes efeitos.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 30 

Texto da Comissão Alteração

(30) O Regulamento (CE) n.º 1782/2003, 
que introduziu um regime de pagamento 
único dissociado, permitiu aos 

(30) O Regulamento (CE) n.º 1782/2003, 
que introduziu um regime de pagamento 
único dissociado, permitiu aos 
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Estados-Membros excluir certos 
pagamentos desse regime. Uma análise da 
experiência adquirida mostra que a 
dissociação introduz flexibilidade nas 
escolhas dos produtores, permitindo-lhes 
tomar as suas decisões de produção com 
base na rentabilidade e na resposta do 
mercado. Isto é particularmente manifesto 
nos sectores das culturas arvenses, lúpulo e 
sementes e, até certo ponto, também no 
sector da carne de bovino. Por conseguinte, 
os pagamentos parcialmente associados 
nestes sectores devem ser integrados no 
regime de pagamento único. Para que os 
agricultores no sector da carne de bovino 
possam ajustar-se gradualmente às 
disposições do novo regime de apoio, deve 
prever-se uma integração progressiva do 
prémio especial por animais machos e do 
prémio ao abate. Uma vez que os 
pagamentos parcialmente associados só 
recentemente foram introduzidos no sector 
das frutas e produtos hortícolas, e apenas 
como medida transitória, não é necessária 
uma revisão de tais regimes.

Estados-Membros excluir certos 
pagamentos desse regime. Uma análise da 
experiência adquirida mostra que a 
dissociação introduz flexibilidade nas 
escolhas dos produtores, permitindo-lhes 
tomar as suas decisões de produção com 
base na rentabilidade e na resposta do 
mercado. Isto é particularmente manifesto 
nos sectores das culturas arvenses, lúpulo e 
sementes e, até certo ponto, também no 
sector da carne de bovino. Por conseguinte, 
os pagamentos parcialmente associados 
nestes sectores devem ser integrados no 
regime de pagamento único. Para que os 
agricultores no sector da carne de bovino 
possam ajustar-se gradualmente às 
disposições do novo regime de apoio, deve 
prever-se uma integração progressiva do 
prémio especial por animais machos e do 
prémio ao abate. Devem cessar todos os 
pagamentos efectuados a criadores de 
touros de lide. Uma vez que os 
pagamentos parcialmente associados só 
recentemente foram introduzidos no sector 
das frutas e produtos hortícolas, e apenas 
como medida transitória, não é necessária 
uma revisão de tais regimes. 

Justificação

Não devemos apoiar as touradas. Temos que pressionar os criadores de bovinos a deixarem 
de vender animais para esse fim.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 31 

Texto da Comissão Alteração

(31) Contudo, no que respeita aos sectores 
das vacas em aleitamento e dos ovinos e 
caprinos, pode ser ainda necessário para as 
economias agrícolas de certas regiões, 
nomeadamente quando os agricultores não 
possam recorrer a outras alternativas 
económicas, manter um nível mínimo de 

(31) Contudo, no que respeita aos sectores 
das vacas em aleitamento e dos ovinos e 
caprinos, pode ser ainda necessário para as 
economias agrícolas de certas regiões, 
nomeadamente quando os agricultores não 
possam recorrer a outras alternativas 
económicas, manter um nível mínimo de 
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produção agrícola. Neste contexto, os 
Estados-Membros devem poder manter o 
apoio associado ao nível actual ou, em 
relação às vacas em aleitamento, a um 
nível inferior. Nesse caso, devem ser 
previstas disposições especiais para 
garantir o respeito das exigências de 
identificação e registo enunciadas pelo 
Regulamento (CE) n.º 1760/2000 do 
Parlamento Europeu e do Conselho e pelo 
Regulamento (CE) n.º 21/2004 do 
Conselho, designadamente para assegurar a 
rastreabilidade dos animais. 

produção agrícola. Neste contexto, os 
Estados-Membros devem poder manter o 
apoio associado ao nível actual ou, em 
relação às vacas em aleitamento, a um 
nível inferior, desde que se trate de 
práticas agrícolas sustentáveis e benéficas 
para os animais. Nesse caso, devem ser 
previstas disposições especiais para 
garantir o respeito das exigências de 
identificação e registo enunciadas pelo
Regulamento (CE) n.º 1760/2000 do 
Parlamento Europeu e do Conselho e pelo 
Regulamento (CE) n.º 21/200414 do 
Conselho, designadamente para assegurar a 
rastreabilidade dos animais.

Justificação

Não devem ser atribuídos subsídios a práticas agrícolas insustentáveis.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º -A
Ao apontar-se para a extinção progressiva 
de todos os subsídios à exportação até 
2013, tal como ficou acordado em Hong 
Kong, os subsídios à exportação de gado 
vivo serão abolidos até 2009.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 5.º - n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em 2009, a Comissão apresentará 
propostas ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho que visem a adopção de 
iniciativas legislativas tendentes a uma 
redução de, no mínimo, 30% das emissões 
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de gases com efeito de estufa produzidas 
pelo sector agrícola até 2020. Tais 
propostas incluirão ainda metas 
ambiciosas a longo prazo, que deverão ser 
alcançadas até 2050.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B.  A Comissão deve propor medidas 
legislativas vinculativas em 2009, 
destinadas a melhorar o bem-estar dos 
animais na União Europeia.

Justificação

É necessário melhorar o bem-estar dos animais.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que todas as terras agrícolas, em especial 
as que já não sejam utilizadas para fins 
produtivos, sejam mantidas em boas 
condições agrícolas e ambientais. Os 
Estados-Membros devem definir, a nível 
nacional ou regional, requisitos mínimos 
para as boas condições agrícolas e 
ambientais com base no quadro constante 
do anexo III, tendo em conta as 
características específicas das zonas em 
questão, nomeadamente as condições 
edafoclimáticas, os sistemas de exploração 
existentes, a utilização das terras, a rotação 
das culturas, as práticas agrícolas e as 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que todas as terras agrícolas, em especial 
as que já não sejam utilizadas para fins 
produtivos, sejam mantidas em boas 
condições ambientais. Os Estados-
-Membros devem definir, a nível nacional 
ou regional, com base nas directrizes da 
Comissão, requisitos mínimos para as
condições agrícolas e ambientais com base 
no quadro constante do anexo III, tendo em 
conta as características específicas das 
zonas em questão, nomeadamente as 
condições edafoclimáticas, os sistemas de 
exploração existentes, a utilização das 
terras, a rotação das culturas, as práticas 
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estruturas agrícolas. agrícolas e as estruturas agrícolas.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 

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 5 000 euros a conceder num 
determinado ano civil a um agricultor são 
reduzidos, em cada ano até 2012, nas 
seguintes percentagens:

(a) 2009: 7%, (a) 2009: 15%
(b) 2010: 9%, (b) 2010: 22%
(c) 2011: 11%, (c) 2011: 29%
(d) 2012: 13%. (d) 2012: 36%

Justificação

As percentagens de modulação devem ter por objectivo pôr termo aos pagamentos directos 
até 2020, visto que os pagamentos directos não asseguram que os agricultores produzam 
bens públicos. 

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros procedem a 
controlos in loco para verificar o 
cumprimento, pelos agricultores, das 
obrigações referidas no capítulo 1.

1. Os Estados-Membros procedem a 
controlos in loco em, pelo menos, 5% de 
todas as explorações que recebam 
pagamentos directos, para verificar o 
cumprimento, pelos agricultores, das 
obrigações referidas no capítulo 1.

Justificação

Tem de haver um nível mínimo de controlo, por forma a que os agricultores sintam a 
necessidade de respeitar os critérios de condicionalidade.
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Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 43 

Texto da Comissão Alteração

Os direitos ao pagamento não activados 
por um período de dois anos revertem para 
a reserva nacional, salvo em casos de força 
maior ou circunstâncias excepcionais, na 
acepção do n.º 1 do artigo 36.º.

Os direitos ao pagamento não activados 
por um período de um ano revertem para a 
reserva nacional, salvo em casos de força 
maior ou circunstâncias excepcionais, na 
acepção do n.º 1 do artigo 36.º. Essa verba 
deve ser usada para melhorar práticas 
agrícolas sãs do ponto de vista ambiental.

Justificação

Os direitos ao pagamento não activados devem ser usados para tornar o sector agrícola mais 
favorável ao ambiente.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 51 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

(b) Em relação aos hectares ocupados com
pastagens permanentes na data prevista 
para os pedidos de ajudas por superfície 
para 2008 e a qualquer outro hectare 
elegível.

(b) Em relação aos hectares usados como 
prados permanentes na data prevista para 
os pedidos de ajudas por superfície para 
2008 e a qualquer outro hectare elegível.

Justificação

Nem todos os prados permanentes são pastagens. Os prados permanentes são importantes 
fontes de carbono e os mais importantes habitats da biodiversidade na Europa. Deste ponto 
de vista, os prados tratados são tão importantes como as pastagens.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1 – parágrafo 1   

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros que, ao abrigo do 1. Os Estados-Membros que, ao abrigo do 
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n.º 2, alínea a) i), do artigo 68.º do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003, tenham 
retido a totalidade ou parte da componente 
dos limites máximos nacionais referidos no 
artigo 41.º do presente regulamento 
correspondente ao prémio por vaca em 
aleitamento constante do anexo VI do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 efectuam 
anualmente um pagamento complementar 
aos agricultores.

n. º 2, alínea a) i), do artigo 68. º do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003, tenham 
retido a totalidade ou parte da componente 
dos limites máximos nacionais referidos no 
artigo 41.º do presente regulamento 
correspondente ao prémio por vaca em 
aleitamento constante do anexo VI do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 efectuam 
anualmente um pagamento complementar 
aos agricultores. Contudo, deverão cessar 
todos os pagamentos efectuados a 
criadores de touros de lide.

Justificação

Não devemos apoiar as touradas. Temos que pressionar os criadores de bovinos a deixarem 
de vender animais para esse fim.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Em 2010 e 2011, os Estados-Membros 
que, ao abrigo do n.º 1, do n.º 2, alínea a) 
ii), ou do n.º 2, alínea b), do artigo 68.º do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003, tenham 
retido a totalidade ou parte da componente 
dos limites máximos nacionais referidos no 
artigo 41.º do presente regulamento 
correspondente ao prémio ao abate de 
vitelos, ao prémio ao abate de bovinos que 
não os vitelos ou ao prémio especial por 
bovino macho podem efectuar um 
pagamento complementar aos agricultores. 
Os pagamentos complementares são 
concedidos pelo abate de vitelos, pelo 
abate de bovinos que não os vitelos e pela 
detenção de bovinos machos, nas 
condições previstas no capítulo 1, secção 8, 
do título IV. O pagamento complementar é 
efectuado a 50% do nível aplicado a título 
do artigo 68.º do Regulamento (CE) n.º 
1782/2003 e dentro do limite fixado nos 
termos do n.º 2 do artigo 53.º do presente 

2. Em 2010 e 2011, os Estados-Membros 
que, ao abrigo do n.º 1, do n.º 2, alínea a) 
ii), ou do n.º 2, alínea b), do artigo 68.º do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003, tenham 
retido a totalidade ou parte da componente 
dos limites máximos nacionais referidos no 
artigo 41.º do presente regulamento 
correspondente ao prémio ao abate de 
vitelos, ao prémio ao abate de bovinos que 
não os vitelos ou ao prémio especial por 
bovino macho podem efectuar um 
pagamento complementar aos agricultores. 
Os pagamentos complementares são 
concedidos pelo abate de vitelos, pelo 
abate de bovinos que não os vitelos e pela 
detenção de bovinos machos, nas 
condições previstas no capítulo 1, secção 8, 
do título IV. O pagamento complementar é 
efectuado a 50% do nível aplicado a título 
do artigo 68.º do Regulamento (CE) n.º 
1782/2003 e dentro do limite fixado nos 
termos do n.º 2 do artigo 53.º do presente 
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regulamento. regulamento. Contudo, deverão cessar 
todos os pagamentos efectuados a 
criadores de touros de lide.

Justificação

Não devemos apoiar as touradas. Temos que pressionar os criadores de bovinos a deixarem 
de vender animais para esse fim.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 62 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

(b)  Em relação aos hectares de pastagens
permanentes identificados em 30 de Junho 
de 2008 e a qualquer outro hectare 
elegível.

(b)  Em relação aos hectares de prados
permanentes identificados em 30 de Junho 
de 2008 e a qualquer outro hectare 
elegível.

Justificação

Nem todos os prados permanentes são pastagens. Os prados permanentes são importantes 
fontes de carbono e os mais importantes habitats da biodiversidade na Europa. Deste ponto 
de vista, os prados tratados são tão importantes como as pastagens.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

(a) Para: (a) Para:
(i) tipos específicos de agricultura que 
sejam importantes com vista à protecção 
ou reforço do ambiente,

(i) tipos específicos de agricultura que 
sejam importantes com vista à protecção 
ou reforço do ambiente,

(ii) melhorar a qualidade dos produtos 
agrícolas, ou

(ii) melhorar a qualidade ambiental e 
sanitária dos produtos agrícolas, ou

(iii) melhorar a comercialização dos 
produtos agrícolas;

(iii) melhorar a comercialização 
sustentável e saudável dos produtos 
agrícolas;

(b)  Para compensar desvantagens 
específicas que afectem agricultores nos 

(b) Para compensar desvantagens 
específicas que afectem agricultores nos 
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sectores dos produtos lácteos, da carne de 
bovino, da carne de ovino e caprino e do 
arroz em zonas economicamente 
vulneráveis ou ecologicamente sensíveis;

sectores sustentáveis dos produtos lácteos, 
da carne de bovino, da carne de ovino e 
caprino e do arroz em zonas 
economicamente vulneráveis ou 
ecologicamente sensíveis;

(c)  Em zonas sujeitas a programas de 
reestruturação e/ou desenvolvimento, a fim 
de evitar o abandono de terras e/ou 
compensar desvantagens específicas dos 
agricultores nessas zonas;

(c)  Em zonas sujeitas a programas de 
reestruturação e/ou desenvolvimento, a fim 
de evitar o abandono de terras de grande 
valor ambiental e/ou compensar 
desvantagens específicas dos agricultores
que cultivam terras de grande valor 
ambiental nessas zonas;

(d)  Sob a forma de contribuições para 
prémios de seguro de colheitas, nas 
condições do artigo 69.º;

(d)  Sob a forma de contribuições para 
prémios de seguro de colheitas, nas 
condições do artigo 69.º;

(e) Sob a forma de contribuições para 
fundos mútuos relativos a doenças dos 
animais e das plantas, nas condições do 
artigo 70.º.

(e) Sob a forma de contribuições para 
fundos mútuos relativos a doenças dos 
animais e das plantas, nas condições do 
artigo 70.º.

Justificação

Não deve ser dado apoio a práticas agrícolas insustentáveis. As terras valiosas do ponto de 
vista ambiental devem ser protegidas.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 69 – título

Texto da Comissão Alteração

Seguro de colheitas Seguro agrícola

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem conceder 
contribuições financeiras para prémios de 
seguro de colheitas contra perdas causadas 

1. Os Estados-Membros podem conceder 
contribuições financeiras para prémios de 
seguro agrícola contra perdas financeiras
causadas por acontecimentos climáticos 
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por acontecimentos climáticos adversos. adversos, ou por doenças dos animais ou 
das plantas, sempre que não seja possível 
segurar estes riscos por meio de um 
seguro privado.

Para efeitos do presente artigo, entende-se 
por "acontecimentos climáticos adversos" 
condições climáticas que podem ser 
equiparadas a calamidades naturais, tais 
como a geada, o granizo, o gelo, a chuva 
ou a seca e que destroem mais de 30% da 
produção anual média de um dado 
agricultor nos três anos anteriores ou em 
três dos cinco anos anteriores, excluídos os 
valores superior e inferior.

Para efeitos do presente artigo, entende-se 
por:

- "acontecimentos climáticos adversos" 
condições climáticas que podem ser 
equiparadas a calamidades naturais, tais 
como a geada, o granizo, o gelo, a chuva 
ou a seca e que destroem mais de 30% da 
produção anual média de um dado 
agricultor nos três anos anteriores ou em 
três dos cinco anos anteriores, excluídos os 
valores superior e inferior.

"perdas financeiras": quaisquer despesas 
suplementares efectuadas por um 
agricultor em consequência de medidas 
excepcionais tomadas pelo próprio, com o 
objectivo de reduzir a oferta no mercado 
em causa, ou qualquer substancial perda 
de produção. Os custos para os quais 
possa ser concedida compensação nos 
termos de outras disposições comunitárias 
e os resultantes da aplicação de quaisquer 
outras medidas sanitárias, veterinárias ou 
fitossanitárias não são considerados 
perdas financeiras.
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Alteração 27

Proposta de regulamento
Anexo II – parte A – ponto 1 – coluna 2

Texto da Comissão Alteração

N.º 1 e n.º 2, alínea b), do artigo 3.º, n.ºs 1, 
2 e 4 do artigo 4.º e alíneas a), b) e d) do 
artigo 5.º

N.º 1 e n.º 2, alíneas b) e d), do artigo 3.º, 
n.ºs 1, 2 e 4 do artigo 4.º e artigo 5.º

Justificação

A fim de proteger a natureza, e em especial a biodiversidade, todas as disposições relevantes 
da Directiva 79/409/CEE do Conselho (Directiva aves selvagens) e da Directiva 92/43/CEE 
do Conselho (Directiva flora e fauna) deverão ser incluídas nos requisitos legais de gestão, 
como sucede na actual legislação PAC. Todas as disposições a incluir nos requisitos legais 
de gestão, se esta alteração for aprovada, são já parte da actual legislação PAC.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Anexo II – parte A – ponto 5 – coluna 2

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º e n.º 1, alínea a), do artigo 13.º Artigos 6.°, 13.° e 15.º

Justificação

A fim de proteger a natureza, e em especial a biodiversidade, todas as disposições relevantes 
da Directiva 79/409/CEE do Conselho (Directiva aves selvagens) e da Directiva 92/43/CEE 
do Conselho (Directiva flora e fauna) deverão ser incluídas nos requisitos legais de gestão, 
como sucede na actual legislação PAC. Todas as disposições a incluir nos requisitos legais 
de gestão, se esta alteração for aprovada, são já parte da actual legislação PAC.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Anexo III
Texto da Comissão

Boas condições agrícolas e ambientais referidas no artigo 6.º

Emissão Princípios
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Emissão Princípios

– Cobertura mínima do solo

– Gestão mínima da terra, reflectindo as 
condições específicas do local

Erosão do solo:
Proteger o solo através de medidas
adequadas

– Socalcos

– Normas para as rotações de culturas, se for 
caso disso

Matéria orgânica do solo:

Manter os teores de matéria orgânica do 
solo através de práticas adequadas – Gestão do restolho

Estrutura do solo:
Manter a estrutura do solo através de 
medidas adequadas

– Utilização de equipamentos mecânicos 
adequados

– Taxas mínimas de encabeçamento e/ou 
regimes adequados

– Protecção dos prados permanentes

– Manutenção das características das 
paisagens, incluindo, se for caso disso, sebes, 
lagoas, valas, árvores em linha, agrupadas ou 
isoladas, e orlas dos campos
– Se for caso disso, a proibição de arrancar 
oliveiras

– Prevenção da invasão das terras agrícolas por 
vegetação indesejável

Nível mínimo de manutenção:

Assegurar um nível mínimo de manutenção 
e evitar a deterioração dos habitats

– Manutenção dos olivais e das vinhas em bom 
estado vegetativo

Protecção e gestão da água:
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.

Alteração

Boas condições ambientais referidas no artigo 6º

Emissão Princípios

Melhorar a biodiversidade – Criação de faixas de protecção com 
vegetação natural e verdejante (mínimo: 2 
metros) ou culturas (sem pesticidas e sem 
adubos) geridas extensivamente (mínimo: 5 
metros) ao longo dos limites
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Emissão Princípios

Melhorar a biodiversidade – Criação de faixas de protecção com 
vegetação natural e verdejante (mínimo: 2 
metros) ou culturas (sem pesticidas e sem 
adubos) geridas extensivamente (mínimo: 5 
metros) ao longo dos limites

– Cobertura mínima do solo

– Gestão mínima da terra, reflectindo as 
condições específicas do local

Erosão do solo:
Proteger o solo através de medidas 
adequadas

– Socalcos

– Normas para as rotações de culturas, se for 
caso disso

Matéria orgânica do solo:

Manter os teores de matéria orgânica do
solo através de práticas adequadas – Gestão do restolho

Estrutura do solo:
Manter a estrutura do solo através de 
medidas adequadas

– Utilização de equipamentos mecânicos 
adequados

– Taxas mínimas de encabeçamento e/ou 
regimes adequados

– Protecção dos prados permanentes

– Manutenção das características das 
paisagens, incluindo, se for caso disso, sebes, 
lagoas, valas, árvores em linha, agrupadas ou 
isoladas, e orlas dos campos
– Se for caso disso, a proibição de arrancar 
oliveiras

– Prevenção da invasão das terras agrícolas por 
vegetação indesejável

– Manutenção dos olivais e das vinhas em bom 
estado vegetativo

Nível mínimo de manutenção:

Assegurar um nível mínimo de manutenção 
e evitar a deterioração dos habitats

– Se for caso disso, proibição do arranque de 
velhos olivais que sejam ricos em espécies

Protecção e gestão da água:
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.

Solo e água subterrânea
– Níveis máximos de pesticidas, metais 
pesados e adubos no solo e em águas 
subterrâneas
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Justificação

Deve deixar de ser obrigatório manter as terras em boas condições agrícolas, especialmente 
se já não forem utilizadas para efeitos de produção. Frequentemente, será bom, para 
melhorar os benefícios ambientais de determinadas áreas, diminuir o valor agrícola. A fim de 
compensar as vantagens ecológicas causadas pela abolição da retirada de terras, há que 
tomar medidas alternativas para assegurar a protecção da biodiversidade.
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