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Alteração 496
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Todas as decisões dos 
Estados-Membros no quadro dos artigos 
47.º a 52.º do presente Regulamento 
devem ser tomadas em concertação com 
as instituições que representam as 
respectivas autoridades regionais, com 
base num estudo de avaliação do impacto 
que tenha por objecto as implicações 
dessas decisões a nível regional.

Or. en

Justificação

Bearing in mind the involvement of certain European regions in the management of the CAP, 
and the fact that this is an issue of direct concern for regional policies and budgets, regional 
authorities cannot be excluded from decision making.

Alteração 497
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.° 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um Estado-Membro que tenha excluído 
os pagamentos para ovinos e caprinos e 
para a carne de bovino do regime de 
pagamento único ao abrigo dos artigos 67.º 
e 68.º do Regulamento (CE) n.º 1782/2003 
pode decidir, até 1 de Agosto de 2009, 
continuar a aplicar o regime de pagamento 
único a partir de 2010 nas condições da 

1. Um Estado-Membro que tenha excluído 
os pagamentos para ovinos e caprinos e 
para a carne de bovino do regime de 
pagamento único ao abrigo dos artigos 67.º 
e 68.º do Regulamento (CE) n.º 1782/2003 
deve aplicar o regime de pagamento único 
a partir de 2010 em conformidade com a 
decisão tomada nos termos do n.º 1 do 



PE412.054v01-00 4/66 AM\739858PT.doc

PT

presente secção e em conformidade com a 
decisão tomada nos termos do n.º 1 do 
artigo 64.º daquele regulamento. Contudo, 
os Estados-Membros podem decidir fixar 
a parte da componente dos limites 
máximos nacionais destinada ao 
pagamento complementar aos 
agricultores previsto no n.º 1 do artigo 
55.º do presente regulamento a um nível 
inferior ao decidido nos termos do n.º 1 do 
artigo 64.º do Regulamento (CE) n.º 
1782/2003.

artigo 64.º daquele regulamento. 

Or. en

Justificação

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces 
administrative burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock sector creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments and also perpetuates global 
market distortions. Any environmental benefits should be delivered through the Second Pillar.

Alteração 498
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.° 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um Estado-Membro que tenha excluído 
os pagamentos para ovinos e caprinos e 
para a carne de bovino do regime de 
pagamento único ao abrigo dos artigos 67.º 
e 68.º do Regulamento (CE) n.º 1782/2003 
pode decidir, até 1 de Agosto de 2009, 
continuar a aplicar o regime de pagamento 
único a partir de 2010 nas condições da 
presente secção e em conformidade com a 
decisão tomada nos termos do n.º 1 do 
artigo 64.º daquele regulamento. Contudo, 
os Estados-Membros podem decidir fixar 
a parte da componente dos limites 
máximos nacionais destinada ao 

1. Um Estado-Membro que tenha excluído 
os pagamentos para ovinos e caprinos e 
para a carne de bovino do regime de 
pagamento único ao abrigo dos artigos 67.º 
e 68.º do Regulamento (CE) n.º 1782/2003 
deve aplicar o regime de pagamento único 
a partir de 2010 em conformidade com a 
decisão tomada nos termos do n.º 1 do 
artigo 64.º daquele regulamento. 
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pagamento complementar aos 
agricultores previsto no n.º 1 do artigo 
55.º do presente regulamento a um nível 
inferior ao decidido nos termos do n.º 1 do 
artigo 64.º do Regulamento (CE) n.º 
1782/2003.

Or. en

Justificação

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.

Alteração 499
Giuseppe Castiglione

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.° 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Um Estado-Membro que tenha excluído 
alguns dos pagamentos para frutas e 
produtos hortícolas do regime de 
pagamento único em aplicação do artigo 
68.º-B do Regulamento (CE) n.º 
1782/2003 aplica o regime de pagamento 
único nas condições da presente secção e 
em conformidade com a decisão tomada 
nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 68.º-B 
daquele regulamento. 

Suprimido

Or. it

Justificação

A partire dal 2010 la totalita dei pagamenti per gli ortofrutticoli dovra essere inclusa nel 
regime pagamento unico.
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Alteração 500
Sergio Berlato

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.° 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Um Estado-Membro que tenha excluído 
alguns dos pagamentos para frutas e 
produtos hortícolas do regime de 
pagamento único em aplicação do artigo 
68.º-B do Regulamento (CE) n.º 
1782/2003 aplica o regime de pagamento 
único nas condições da presente secção e 
em conformidade com a decisão tomada 
nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 68.º-B 
daquele regulamento. 

Suprimido

Or. it

Justificação

A partire dal 2010 la totalita dei pagamenti per gli ortofrutticoli dovra essere inclusa nel 
regime pagamento unico.

Alteração 501
Ioannis Gklavakis

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.° 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem conservar 
até 10% da componente para o azeite, a 
fim de garantir o financiamento 
comunitário dos programas de trabalho 
elaborados pelas organizações de 
operadores acreditadas, em conformidade 
com o disposto no artigo 103.º do 
Regulamento (CE) n° 1234/2007.

Or. el
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Justificação

Kρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθεί στον παρόντα Kανονισμό και η παρακράτηση υπέρ των 
ελαιουργικών φορέων με βάση το άρθρο 110i (4) του ΕK 1782/2003. Οι αντίστοιχες ενισχύσεις 
προβλέπονται στο άρθρο 103 του κανονισμού (ΕK) 1234/07 και στον(ΕK

Alteração 502
Giuseppe Castiglione

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.° 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Em função da opção efectuada por cada 
Estado-Membro, a Comissão fixa, nos 
termos do n.º 2 do artigo 128.º, um limite 
máximo para cada um dos pagamentos 
directos referidos, respectivamente, nos 
artigos 54.º, 55.º e 56.º.

2. Em função da opção efectuada por cada 
Estado-Membro, a Comissão fixa, nos 
termos do n.º 2 do artigo 128.º, um limite 
máximo para cada um dos pagamentos 
directos referidos, respectivamente, nos 
artigos 54.º e 55.º.

Or. it

Alteração 503
Sergio Berlato

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.° 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Em função da opção efectuada por cada 
Estado-Membro, a Comissão fixa, nos 
termos do n.º 2 do artigo 128.º, um limite 
máximo para cada um dos pagamentos 
directos referidos, respectivamente, nos 
artigos 54.º, 55.º e 56.º.

2. Em função da opção efectuada por cada 
Estado-Membro, a Comissão fixa, nos 
termos do n.º 2 do artigo 128.º, um limite 
máximo para cada um dos pagamentos 
directos referidos, respectivamente, nos 
artigos 54.ºe 55.º.

Or. it
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Alteração 504
Giuseppe Castiglione

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.° 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esse limite máximo é igual à componente 
da cada tipo de pagamento directo nos 
limites máximos nacionais referidos no 
artigo 41.º, após multiplicação pelas 
percentagens de redução aplicadas pelos 
Estados-Membros em conformidade com 
os artigos 54.º, 55.º e 56.º.

Esse limite máximo é igual à componente 
da cada tipo de pagamento directo nos 
limites máximos nacionais referidos no 
artigo 41.º, após multiplicação pelas 
percentagens de redução aplicadas pelos 
Estados-Membros em conformidade com 
os artigos 54.º e 55.º.

Or. it

Alteração 505
Sergio Berlato

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.° 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esse limite máximo é igual à componente 
da cada tipo de pagamento directo nos 
limites máximos nacionais referidos no 
artigo 41.º, após multiplicação pelas 
percentagens de redução aplicadas pelos 
Estados-Membros em conformidade com 
os artigos 54.º, 55.º e 56.º.

Esse limite máximo é igual à componente 
da cada tipo de pagamento directo nos 
limites máximos nacionais referidos no 
artigo 41.º, após multiplicação pelas 
percentagens de redução aplicadas pelos 
Estados-Membros em conformidade com 
os artigos 54.º e 55.º.

Or. it
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Alteração 506
Neil Parish

Proposta de regulamento
Artigo 54

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem reter até 
50% da componente dos limites máximos 
nacionais referidos no artigo 41.º 
correspondente aos pagamentos para os 
ovinos e caprinos constantes do anexo VI 
do Regulamento (CE) n.º 1782/2003 e, 
nesse caso, efectuam anualmente um 
pagamento complementar aos 
agricultores.

Suprimido

O pagamento complementar é concedido 
aos agricultores que criem ovinos e 
caprinos, nas condições previstas no 
capítulo 1, secção 7, do título IV do 
presente regulamento e dentro do limite 
máximo fixado nos termos do n.º 2 do 
artigo 53.º.

Or. en

Justificação

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.

Alteração 507
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 54

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem reter até 
50% da componente dos limites máximos 
nacionais referidos no artigo 41.º 

Suprimido
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correspondente aos pagamentos para os 
ovinos e caprinos constantes do anexo VI 
do Regulamento (CE) n.º 1782/2003 e, 
nesse caso, efectuam anualmente um 
pagamento complementar aos 
agricultores.
O pagamento complementar é concedido 
aos agricultores que criem ovinos e 
caprinos, nas condições previstas no 
capítulo 1, secção 7, do título IV do 
presente regulamento e dentro do limite 
máximo fixado nos termos do n.º 2 do 
artigo 53.º.

Or. en

Justificação

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.

Alteração 508
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta de regulamento
Artigo 55

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros que, ao abrigo do 
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.

Suprimido

O pagamento complementar é concedido 
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para a manutenção de vacas em 
aleitamento, nas condições previstas no 
capítulo 1, secção 8, do título IV e dentro 
do limite máximo fixado nos termos do n.º 
2 do artigo 53.º.

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 regulamento. 

Or. en

Justificação

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.
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Alteração 509
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 55

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros que, ao abrigo do 
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.

Suprimido

O pagamento complementar é concedido 
para a manutenção de vacas em 
aleitamento, nas condições previstas no 
capítulo 1, secção 8, do título IV e dentro 
do limite máximo fixado nos termos do n.º 
2 do artigo 53.º.
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 
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dentro do limite fixado nos termos do n.º 2 
do artigo 53.º do presente regulamento. 

Or. en

Justificação

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces 
administrative burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock sector creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments and also perpetuates global 
market distortions. Any environmental benefits should be delivered through the Second Pillar.

Alteração 510
Kyösti Virrankoski

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros que, ao abrigo do 
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.

1. Os Estados-Membros que (a), ao abrigo 
do 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.

O pagamento complementar é concedido 
para a manutenção de vacas em 
aleitamento, nas condições previstas no 
capítulo 1, secção 8, do título IV e dentro 
do limite máximo fixado nos termos do n.º 
2 do artigo 53.º.

O pagamento complementar é concedido 
para a manutenção de vacas em 
aleitamento, nas condições previstas no 
capítulo 1, secção 8, do título IV e dentro 
do limite máximo fixado nos termos do n.º 
2 do artigo 53.º.

Or. en

(Cf. Alteração 512)
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Justificação

As with the suckler cow premium, coupling should be retained for the slaughter premium for 
calves and the special male premium, since otherwise the sectors would be seriously 
endangered.

Alteração 511
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas Garcia, Alejandro Cercas

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros que, ao abrigo do 
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.

1. Os Estados-Membros que, ao abrigo 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 ou ao 
prémio especial constante do anexo VI do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 efectuam 
anualmente um pagamento complementar 
aos agricultores.

Or. es

Alteração 512
Kyösti Virrankoski

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. (b) Os Estados-Membros que, ao 
abrigo do n.º 1 e 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 ou ao prémio 
especial por bovino macho a que se refere 
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o anexo VI do Regulamento (CE) n.º 
1782/2003 efectuam anualmente um 
pagamento complementar aos 
agricultores. O pagamento complementar 
é concedido para fins de abate de vitelos 
ou de detenção de bovinos machos nas 
condições previstas na secção 8 do
capítulo I do Título IV do presente 
regulamento e dentro dos limites máximos 
fixados em conformidade com o n.º2 do 
artigo 53.º.

Or. en

Justificação

As with the suckler cow premium, coupling should be retained for the slaughter premium for 
calves and the special male premium, since otherwise the sectors would be seriously 
endangered.

Alteração 513
Kyösti Virrankoski

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.° 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, 

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 podem efectuar um 
pagamento complementar aos agricultores. 
Os pagamentos complementares são 
concedidos pelo abate de vitelos, pelo 
abate de bovinos que não os vitelos, nas 
condições previstas no capítulo 1, secção 8, 
do título IV. O pagamento complementar é 
efectuado a 50% do nível aplicado a título 
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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 
regulamento.

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 
regulamento.

Or. en

Alteração 514
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.° 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 
regulamento.

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 devem 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 
regulamento.

Or. en
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Justificação

In order to ensure a level playing field, member states should be obliged to decouple the 
slaughtering premium for calves, the slaughtering premium for animals other than for calves 
and the special male premium, in the same way and pace.

Alteração 515
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A criação de touros para fins 
tauromáquicos é excluída dos pagamentos 
a que se referem as secções 1 e 2.

Or. de

Alteração 516
Giuseppe Castiglione

Proposta de regulamento
Artigo 56

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros retêm, até 31 de 
Dezembro de 2011, até 50% da 
componente dos limites máximos 
nacionais referidos no artigo 41.º do 
presente regulamento correspondente ao 
tomate, em conformidade com a decisão 
que tenham tomado em aplicação do n.º 1 
do artigo 68.º-B do Regulamento (CE) n.º 
1782/2003.

Suprimido

Nesse caso, e dentro do limite máximo 
fixado nos termos do n.º 2 do artigo 53.º, o 
Estado-Membro em questão efectua 
anualmente um pagamento complementar 
aos agricultores.

O pagamento complementar é concedido 
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aos agricultores que produzam tomate nas 
condições previstas no capítulo 1, secção 
5, do título IV.

Os Estados-Membros retêm, em 
conformidade com a decisão que tenham 
tomado em aplicação do n.º 2 do artigo 
68.º-B do Regulamento (CE) n.º 
1782/2003:

a) Até 31 de Dezembro de 2010, até 100% 
da componente dos limites máximos 
nacionais referidos no artigo 41.º 
correspondente às culturas de frutas e 
produtos hortícolas que não as culturas 
anuais enumeradas no terceiro parágrafo 
do presente número; e

b) Entre 1 de Janeiro de 2011 e 
31 de Dezembro de 2012, até 75% da 
componente dos limites máximos 
nacionais referidos no artigo 41.º 
correspondente às culturas de frutas e 
produtos hortícolas que não as culturas 
anuais enumeradas no terceiro parágrafo 
do presente número.

Neste caso, e dentro do limite máximo 
fixado nos termos do n.º 2 do artigo 53.º, o 
Estado-Membro em questão efectua 
anualmente um pagamento complementar 
aos agricultores.

O pagamento complementar é concedido 
aos agricultores que produzam uma ou 
mais das frutas e produtos hortícolas a 
seguir enumerados, conforme 
determinado pelo Estado-Membro em 
causa, nas condições previstas no capítulo 
1, secção 5, do título IV:

a) Figos frescos;

b) Citrinos frescos;

c) Uvas de mesa;

d) Peras;
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e) Pêssegos e nectarinas; e

f) Ameixas de «Ente».

3. As componentes dos limites máximos 
nacionais referidas nos n.ºs 1 e 2 são as 
fixadas no anexo IX.

Or. it

Justificação

A partire dal 2010 la totalità dei pagamenti per gli ortofrutticoli dovrà essere inclusa nel 
regime pagamento unico.

Alteração 517
Sergio Berlato

Proposta de regulamento
Artigo 56

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros retêm, até 31 de 
Dezembro de 2011, até 50% da 
componente dos limites máximos 
nacionais referidos no artigo 41.º do 
presente regulamento correspondente ao 
tomate, em conformidade com a decisão 
que tenham tomado em aplicação do n.º 1 
do artigo 68.º-B do Regulamento (CE) n.º 
1782/2003.

Suprimido

Nesse caso, e dentro do limite máximo 
fixado nos termos do n.º 2 do artigo 53.º, o 
Estado-Membro em questão efectua 
anualmente um pagamento complementar 
aos agricultores.
O pagamento complementar é concedido 
aos agricultores que produzam tomate nas 
condições previstas no capítulo 1, secção 
5, do título IV.
Os Estados-Membros retêm, em 
conformidade com a decisão que tenham 
tomado em aplicação do n.º 2 do artigo 
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68.º-B do Regulamento (CE) n.º 
1782/2003:
a) Até 31 de Dezembro de 2010, até 100% 
da componente dos limites máximos 
nacionais referidos no artigo 41.º 
correspondente às culturas de frutas e 
produtos hortícolas que não as culturas 
anuais enumeradas no terceiro parágrafo 
do presente número; e
b) Entre 1 de Janeiro de 2011 e 
31 de Dezembro de 2012, até 75% da 
componente dos limites máximos 
nacionais referidos no artigo 41.º 
correspondente às culturas de frutas e 
produtos hortícolas que não as culturas 
anuais enumeradas no terceiro parágrafo 
do presente número.
Neste caso, e dentro do limite máximo 
fixado nos termos do n.º 2 do artigo 53.º, o 
Estado-Membro em questão efectua 
anualmente um pagamento complementar 
aos agricultores.
O pagamento complementar é concedido 
aos agricultores que produzam uma ou 
mais das frutas e produtos hortícolas a 
seguir enumerados, conforme 
determinado pelo Estado-Membro em 
causa, nas condições previstas no capítulo 
1, secção 5, do título IV:
a) Figos frescos;
b) Citrinos frescos;
c) Uvas de mesa;
c) Peras;
e) Pêssegos e nectarinas; e
f) Ameixas de «Ente».
3. As componentes dos limites máximos 
nacionais referidas nos n.ºs 1 e 2 são as 
fixadas no anexo IX.

Or. it
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Justificação

A partire dal 2010 la totalità dei pagamenti per gli ortofrutticoli dovrà essere inclusa nel 
regime pagamento unico

Alteração 518
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.° 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Todas as decisões dos 
Estados-Membros no quadro dos artigos 
53.º a 56.º do presente Regulamento 
devem ser tomadas em concertação com 
as instituições que representam as 
respectivas autoridades regionais, com 
base num estudo de avaliação do impacto 
que tenha por objecto as implicações 
dessas decisões a nível regional.

Or. en

Alteração 519
Constantin Dumitriu

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Todos os agricultores recebem direitos, 
cujo valor unitário é calculado dividindo o 
limite máximo referido no artigo 41.º pelo 
número de direitos ao pagamento 
estabelecidos ao nível nacional em 
conformidade com o n.º 2 do presente 
artigo.

1. Todos os agricultores recebem direitos, 
cujo valor unitário é calculado dividindo o 
limite máximo referido no artigo 41.º pelo 
número de direitos ao pagamento 
estabelecidos ao nível nacional em 
conformidade com o n.º 2 do presente 
artigo.

Os novos Estados-Membros podem 
aumentar o valor unitário regional destes 
direitos no caso dos agricultores que 
tenham beneficiado de apoio no quadro 
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dos pagamentos directos complementares 
ou do antigo regime de apoio fixado pelo 
Regulamento (CE) n° 1782/2003.

Or. ro

Justificação

În momentul trecerii la SPU noile state membre ar trebui să aibă aceleaşi condiţii şi termene 
pentru a alege modelul de sprijin direct potrivit. Neavând posibilitatea să aplice modelul 
istoric sau cel parţial regionalizat al SPU, trebuie să li se ofere posibilitatea să dezvolte o 
schemă hibrid care să ia în considerare problemele sensibile ale sectoarelor acoperite de 
plăţile complementare. 

Alteração 520
Constantin Dumitriu

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.° 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Em casos devidamente justificados, 
tendo em conta o período do primeiro ano 
de aplicação do regime de pagamento 
único por superfície e mediante acordo da 
Comissão, os novos Estados-Membros 
podem propor um período de referência 
histórica de três anos diferente do visado 
no primeiro parágrafo, na condição de 
esta iniciativa não afectar as expectativas 
dos produtores, nem as decisões em 
matéria de produção.

Or. ro

Justificação

În momentul trecerii la SPU noile state membre ar trebui să aibă aceleaşi condiţii şi termene 
pentru a alege modelul de sprijin direct potrivit. Neavând posibilitatea să aplice modelul 
istoric sau cel parţial regionalizat al SPU, trebuie să li se ofere posibilitatea să dezvolte o 
schemă hibridă  care să ia în considerare problemele sensibile ale sectoarelor acoperite de 
plăţile complementare. 
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Alteração 521
Constantin Dumitriu

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.° 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Em casos devidamente justificados, 
os novos Estados-Membros que apliquem 
a disposição visada no n.º1, segundo 
parágrafo, do artigo 61.º podem decidir, 
até 1 de Agosto do ano que precede o da 
instauração do regime de pagamento 
único por superfície e no respeito dos 
princípios gerais da regulamentação 
comunitária, proceder à aproximação do 
valor dos direitos ao pagamento
estabelecidos no presente capítulo a partir 
do segundo ano de aplicação do RPU. 
Para o efeito, os Estados-Membros podem 
modificar progressivamente os direitos ao 
pagamento, respeitando, pelo menos, três 
etapas anuais pré-definidas e segundo 
critérios objectivos e não discriminatórios.

Or. ro

Justificação

În momentul trecerii la SPU noile state membre ar trebui să aibă aceleaşi condiţii şi termene 
pentru a alege modelul de sprijin direct potrivit. Neavând posibilitatea să aplice modelul 
istoric sau cel parţial regionalizat al SPU, trebuie să li se ofere posibilitatea să dezvolte o 
schemă hibrid care să ia în considerare problemele sensibile ale sectoarelor acoperite de 
plăţile complementare. Mecanismele de aproximare propuse de Comisie ar trebui să se aplice 
şi noilor state membre.
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Alteração 522
Maria Petre

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Salvo nos casos de força maior ou 
circunstâncias excepcionais referidos no n.º 
1 do artigo 36.º, um agricultor só pode 
transferir os seus direitos sem terras após 
ter activado, na acepção do artigo 35.º, pelo 
menos 80% destes durante, no mínimo, um 
ano civil ou após ter cedido 
voluntariamente à reserva nacional todos 
os direitos que não tenha utilizado no 
primeiro ano de aplicação do regime de 
pagamento único.

3. Salvo nos casos de força maior ou 
circunstâncias excepcionais referidos no n.º 
1 do artigo 36.º, um agricultor só pode 
transferir os seus direitos sem terras após 
ter activado, na acepção do artigo 35.º, pelo 
menos 70% destes durante, no mínimo, um 
ano civil ou após ter cedido 
voluntariamente à reserva nacional todos 
os direitos que não tenha utilizado no 
primeiro ano de aplicação do regime de 
pagamento único. 

Or. ro

Justificação

Exista circumstante altele decât cele mentionate la articolul 36(1) sau specificitati regionale 
care pot împiedica activarea a 80% din 

Alteração 523
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas Garcia, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 64 – parágrafo -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

A partir de 2010, os Estados-Membros 
que assim o decidam poderão dissociar o 
apoio específico destinado aos produtores 
de arroz, de proteaginosas, de forragens 
secas e de frutas de casca rija. 

Or. es
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Alteração 524
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas Garcia, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 64

Texto da Comissão Alteração

A partir de 2010, os Estados-Membros 
integram o apoio disponível ao abrigo dos 
regimes de apoio associado referidos nos
pontos I, II e III do anexo X no regime de 
pagamento único, em conformidade com as 
regras estabelecidas no presente capítulo.

A partir de 2010, os Estados-Membros 
podem integrar o apoio disponível ao 
abrigo dos regimes de apoio associado 
referidos nos pontos I, II e III do anexo X 
no regime de pagamento único, em 
conformidade com as regras estabelecidas 
no presente capítulo.

Or. es

Alteração 525
Esther Herranz Garcia, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 65

Texto da Comissão Alteração

Integração do apoio associado excluído 
do regime de pagamento único

Suprimido
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Os Estados-Membros distribuem os 
montantes constantes do anexo XI que 
estavam disponíveis para apoio associado 
ao abrigo dos regimes referidos no ponto I 
do anexo X pelos agricultores dos sectores 
em causa, de acordo com critérios 
objectivos e não discriminatórios e 
atendendo, em especial, ao apoio 
recebido, directa ou indirectamente, por 
esses agricultores ao abrigo dos regimes 
de apoio pertinentes durante um ou mais 
anos do período 2005-2008. 
2. Os Estados-Membros aumentam o 
valor dos direitos ao pagamento detidos 
pelos agricultores em causa com base nos 
montantes resultantes da aplicação do n.º 
1. 
O aumento do valor por direito ao 
pagamento e por agricultor é calculado 
dividindo o montante referido no 
parágrafo anterior pelo número de 
direitos de cada agricultor em causa. 
Contudo, sempre que um agricultor num 
sector em causa não detenha direitos ao 
pagamento, são-lhe atribuídos direitos:
a) Cujo número é igual ao número de 
hectares por ele declarados, nos termos do 
n.º 1 do artigo 36.º, em relação ao ano de 
integração do regime de apoio associado 
no regime de pagamento único; 
b) Cujo valor é calculado dividindo o 
montante referido no primeiro parágrafo 
pelo número obtido em aplicação da 
alínea a).

Or. es

Justificação

Algunos sectores deberían conservar una parte de la ayuda acoplada, como es el caso del 
arroz. La propia Comisión Europea reconoce que el desacoplamiento de las ayudas a este 
cultivo puede provocar graves problemas de pérdida de superficie sembrada.
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Alteração 526
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros distribuem os 
montantes constantes do anexo XI que 
estavam disponíveis para apoio associado 
ao abrigo dos regimes referidos no ponto I 
do anexo X pelos agricultores dos sectores 
em causa, de acordo com critérios 
objectivos e não discriminatórios e 
atendendo, em especial, ao apoio recebido, 
directa ou indirectamente, por esses 
agricultores ao abrigo dos regimes de apoio 
pertinentes durante um ou mais anos do 
período 2005-2008. 

1. Os Estados-Membros distribuem os 
montantes constantes do anexo XI que 
estavam disponíveis para apoio associado 
ao abrigo dos regimes referidos no ponto I 
do anexo X pelos agricultores dos sectores 
em causa, de acordo com critérios 
objectivos e não discriminatórios e 
atendendo, em especial, ao apoio recebido, 
directa ou indirectamente, por esses 
agricultores ao abrigo dos regimes de apoio 
pertinentes ou de quotas de produção 
durante um ou mais anos do período 2005-
2011. 

Or. es

Justificação

Reference periods have to be as representative as possible. Since a further decoupling of the 
potato starch payments will start from marketing year 2011/2012, Member States should be 
given the option to use a more recent reference year, which will probably more 
representative.  

Alteração 527
Esther De Lange

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.° 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros distribuem os 
montantes constantes do anexo XI que 
estavam disponíveis para apoio associado 
ao abrigo dos regimes referidos no ponto I 
do anexo X pelos agricultores dos sectores 
em causa, de acordo com critérios 
objectivos e não discriminatórios e 

1. Os Estados-Membros distribuem os 
montantes constantes do anexo XI que 
estavam disponíveis para apoio associado 
ao abrigo dos regimes referidos no ponto I 
do anexo X pelos agricultores dos sectores 
em causa, de acordo com critérios 
objectivos e não discriminatórios e 



PE412.054v01-00 28/66 AM\739858PT.doc

PT

atendendo, em especial, ao apoio recebido, 
directa ou indirectamente, por esses 
agricultores ao abrigo dos regimes de apoio 
pertinentes durante um ou mais anos do 
período 2005-2008. 

atendendo, em especial, ao apoio recebido, 
directa ou indirectamente, por esses 
agricultores ao abrigo dos regimes de apoio 
pertinentes durante um ou mais anos do 
período 2005-2008. Os Estados-Membros 
podem, todavia, escolher um período de 
referência mais representativo, segundo 
critérios objectivos e não discriminatórios.

Or. nl

Justificação

Het is van belang om een zo representatief mogelijke periode te gebruiken voor de integratie 
van de gekoppelde steun. Dit levert een waarheidsgetrouw beeld op en is eerlijk ten opzichte 
van de landbouwer.

Alteração 528
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros distribuem os 
montantes constantes do anexo XI que 
estavam disponíveis para apoio associado 
ao abrigo dos regimes referidos no ponto I 
do anexo X pelos agricultores dos sectores 
em causa, de acordo com critérios 
objectivos e não discriminatórios e 
atendendo, em especial, ao apoio recebido, 
directa ou indirectamente, por esses 
agricultores ao abrigo dos regimes de apoio 
pertinentes durante um ou mais anos do 
período 2005-2008. 

1.a) Os Estados-Membros distribuem os 
montantes constantes do anexo XI que 
estavam disponíveis para apoio associado 
ao abrigo dos regimes referidos no ponto I 
do anexo X principalmente pelos 
agricultores dos sectores em causa, de 
acordo com critérios objectivos e não 
discriminatórios e atendendo, em especial, 
ao apoio recebido, directa ou 
indirectamente, por esses agricultores ao 
abrigo dos regimes de apoio pertinentes 
durante um ou mais anos do período 2005-
2008. 

Or. de
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Alteração 529
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em casos justificados, os Estados-
Membros podem dividir os montantes 
referidos no n.º1 a), de acordo com 
critérios objectivos, total ou parcialmente 
por todos os agricultores cujas 
explorações estejam localizadas na região 
em questão. 

Or. de

Alteração 530
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.° 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros aumentam o valor 
dos direitos ao pagamento detidos pelos 
agricultores em causa com base nos 
montantes resultantes da aplicação do n.º 1. 

2. Os Estados-Membros podem aumentar
o valor dos direitos ao pagamento detidos 
pelos agricultores em causa com base nos 
montantes resultantes da aplicação do n.º 1. 

Or. de

Alteração 531
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 67

Texto da Comissão Alteração

Sempre que um Estado-Membro não tome 
a decisão referida no n.º 1, primeiro 
parágrafo, do artigo 53.º, os montantes 
que estavam disponíveis para apoio 

Suprimido
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associado ao abrigo dos regimes referidos 
no ponto III do anexo X são integrados 
no regime de pagamento único nos termos 
do artigo 66.º.

Or. en

Justificação

Article is rendered obsolete.

Alteração 532
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 67

Texto da Comissão Alteração

Sempre que um Estado-Membro não tome 
a decisão referida no n.º 1, primeiro 
parágrafo, do artigo 53.º, os montantes 
que estavam disponíveis para apoio 
associado ao abrigo dos regimes referidos 
no ponto III do anexo X são integrados 
no regime de pagamento único nos termos 
do artigo 66.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

Article is rendered obsolete

Alteração 533
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta de regulamento
Capítulo 5 – título

Texto da Comissão Alteração

APOIO ESPECÍFICO APOIO AOS SEGUROS E BENS 
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ALIMENTARES MÚTUOS

Or. en

Justificação

Following amendments on Article 68, paragraph 1.

Alteração 534
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas Garcia, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 1 de Agosto de 2009, os Estados-
Membros podem decidir utilizar até 10%
dos seus limites máximos nacionais 
referidos no artigo 41.º para a concessão, a 
partir de 2010, de apoio a agricultores:

1. Até 1 de Agosto de 2009, os Estados-
Membros podem decidir utilizar até 20% 
dos seus limites máximos nacionais 
referidos no artigo 41.º para a concessão, a 
partir de 2010, de apoio a agricultores:

Or. es

Alteração 535
Lutz Goepel

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 1 de Agosto de 2009, os Estados-
Membros podem decidir utilizar até 10% 
dos seus limites máximos nacionais 
referidos no artigo 41.º para a concessão, a 
partir de 2010, de apoio a agricultores:

1. Até 1 de Janeiro de 2010 e, 
seguidamente, no período compreendido 
entre 1 de Outubro de 2011 e, o mais 
tardar, 1 de Janeiro de 2012, os Estados-
Membros podem decidir utilizar até 12%
dos seus limites máximos nacionais 
referidos no artigo 41.º para a concessão, a 
partir de 2010 e/ou a partir de 2012, de 
apoio a agricultores:

Or. de
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Justificação

Der den Mitgliedstaaten gebotene Spielraum sollte auf 12% angehoben werden, wobei es 
jedoch zweckmässig erscheint, die Verwendung eines Anteils von 2% für die 
Ernteversicherung zu gewährleisten. Ausserdem benötigen die Mitgliedstaaten einen längeren 
Zeitraum um zu beschließen, ob sie eine Anwendung durch Artikel 68 durchführen wollen.

Alteração 536
Lutz Goepel

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 1 de Agosto de 2009, os Estados-
Membros podem decidir utilizar até 10%
dos seus limites máximos nacionais 
referidos no artigo 41.º para a concessão, a 
partir de 2010, de apoio a agricultores:

1. Os Estados-Membros podem decidir 
utilizar até 12% dos seus limites máximos 
nacionais referidos no artigo 41.º para a 
concessão, a partir de 2010, de apoio a 
agricultores:

Or. de

Justificação

Der den Mitgliedstaaten gebotene Spielraum sollte auf 12% angehoben werden und sollte 
ihnen auch Flexibilität bei der Nutzung diese Artikels gewährleistet werden.

Alteração 537
Peter Baco

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 1 de Agosto de 2009, os Estados-
Membros podem decidir utilizar até 10%
dos seus limites máximos nacionais 
referidos no artigo 41.º para a concessão, a 
partir de 2010, de apoio a agricultores:   

1. Até 1 de Agosto de 2009, os Estados-
Membros podem decidir utilizar até 15%
dos seus limites máximos nacionais 
referidos no artigo 41.º para a concessão, a 
partir de 2010, de apoio a agricultores:   

Or. sk
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Justificação

Možnosť navýšenia finančnej obálky považujeme za opodstatnené z dôvodu výraznejšieho 
pozitívneho dopadu tohoto správneho

Alteração 538
Kyösti Virrankoski

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 1 de Agosto de 2009, os Estados-
Membros podem decidir utilizar até 10%
dos seus limites máximos nacionais 
referidos no artigo 41.º para a concessão, a 
partir de 2010, de apoio a agricultores:

1. Até 1 de Agosto de 2009, os Estados-
Membros podem decidir utilizar até 15%
dos seus limites máximos nacionais 
referidos no artigo 41.º para a concessão, a 
partir de 2010, de apoio a agricultores:

Or. en

Justificação

The proportions of their ceilings available to Member States should be increased to 15%. 
There has to be enough money and flexibility to proposed actions.

Alteração 539
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 1 de Agosto de 2009, os Estados-
Membros podem decidir utilizar até 10%
dos seus limites máximos nacionais 
referidos no artigo 41.º para a concessão, a 
partir de 2010, de apoio a agricultores:

1. Até 1 de Agosto de 2009, os Estados-
Membros podem decidir utilizar até 15%
dos seus limites máximos nacionais 
referidos no artigo 41.º para a concessão, a 
partir de 2010, de apoio a agricultores:

Or. fr
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Justificação

Il convient de laisser aux Etats membres des possibilités plus importantes de mise en oeuvre 
de soutiens spécifiques, répondant à leurs contraintes propres.

Alteração 540
Maria Petre

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 1 de Agosto de 2009, os Estados-
Membros podem decidir utilizar até 10%
dos seus limites máximos nacionais 
referidos no artigo 41.º para a concessão, a 
partir de 2010, de apoio a agricultores 

1. Até 1 de Agosto de 2009, os Estados-
Membros podem decidir utilizar até 15%
dos seus limites máximos nacionais 
referidos no artigo 41.º para a concessão, a 
partir de 2010, de apoio a agricultores 

Or. ro

Justificação

Procentul de 10% propus nu este suficient pentru formarea fondurilor necesare unor noi 
masuri strategice de politici publice. Pentru noile state membre care aloca plati directe la 
nivelul de doar 35% în 2009, 45% în 2010 si ajung la 100% începând cu anul 2016, sumele 
ce se vor constitui pe baza acestui articol nu vor fi 

Alteração 541
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 1 de Agosto de 2009, os Estados-
Membros podem decidir utilizar até 10%
dos seus limites máximos nacionais 
referidos no artigo 41.º para a concessão, a 
partir de 2010, de apoio a agricultores:

1. Os Estados-Membros podem decidir 
utilizar, para todos os anos civis antes de 1 
de Agosto do ano anterior, até 5% dos 
seus limites máximos nacionais referidos 
no artigo 41.º para a concessão de apoio a 
agricultores:

Or. en
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Alteração 542
Constantin Dumitriu

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 1 de Agosto de 2009, os Estados-
Membros podem decidir utilizar até 10% 
dos seus limites máximos nacionais 
referidos no artigo 41.º para a concessão, a 
partir de 2010, de apoio a agricultores:

1. Até 1 de Agosto de 2009, os Estados-
Membros podem decidir utilizar até 10% 
dos seus limites máximos nacionais 
referidos no artigo 41.º, ou até 15% destes 
limites máximos no caso dos novos 
Estados-Membros que não tenham 
atingido o limite máximo de 100% de
introdução progressiva, a que se aditam 
as economias realizadas a título dos 
primeiro e segundo pilares,  para a 
concessão, a partir de 2010, de apoio a 
agricultores:

Or. ro

Justificação

Plafonul de 10% nu este suficient pentru formarea fondurilor necesare unor noi măsuri 
strategice de politici publice în statele noi membre care alocă plăţi directe la nivelul de doar 
35% în 2009, 45% în 2010 şi ajung la 100%  din anul 2016. Sumele ce se vor constitui nu vor 
fi suficiente, de aceea propunem reconsiderarea stabilirii nivelului de deducţie să fie de 15% 
pentru cei cu phasing in, precum şi includerea altor economii realizate de la Pilonul I şi 
Pilonul II

Alteração 543
Esther De Lange

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 1 de Agosto de 2009, os 
Estados-Membros podem decidir utilizar 
até 10% dos seus limites máximos 
nacionais referidos no artigo 41.º para a 

1. Até 1 de Agosto de 2009, os 
Estados-Membros podem decidir utilizar 
até 10% dos seus limites máximos 
nacionais referidos no artigo 41.º, ou até 
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concessão, a partir de 2010, de apoio a 
agricultores:

50% dos montantes obtidos em virtude do 
mecanismo de modulação, nos termos do 
n.º4 do artigo 9.º, para a concessão, a partir 
de 2010, de apoio a agricultores:

Or. nl

Justificação

Voor wat betreft artikel 68 moet de mogelijkheid voor de lidstaten bestaan om tot 50% van de 
uit artikel 9, lid 4 vrijkomende modulatiegelden te gebruiken voor artikel 68. Zo krijgt de 
lidstaat de mogelijkheid om het geld dichter bij de landbouwer 

Alteração 544
Stéphane Le Foll

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 1 de Agosto de 2009, os Estados-
Membros podem decidir utilizar até 10% 
dos seus limites máximos nacionais 
referidos no artigo 41.º para a concessão, a 
partir de 2010, de apoio a agricultores:  

1. Os Estados-Membros utilizam até 10% 
dos seus limites máximos nacionais 
referidos no artigo 41.º para a concessão, a 
partir de 2010, de apoio a agricultores.

Nos Estados-Membros que tenham optado 
anteriormente por uma aplicação regional 
do regime de pagamento único ou que 
prevejam fazê-lo brevemente, em 
conformidade com os artigos 47.º e 48.º, 
ou que prevejam proceder a uma revisão 
dos direitos aos pagamentos, nos termos 
do artigo 49.º, esta medida é facultativa. 
Esta disposição não é aplicável nos novos 
Estados-Membros. 

Or. fr

Justificação

L’article 68 donne la possibilité aux Etats membres de procéder à une forme de redistribution 
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des aides directes à l’intérieur du premier pilier et écarte toute obligation de cofinancement. 
Tel que proposé par la Commission il n’est pas obligatoire. Dans l’hypothèse d’un refus de 
certains Etats membres d’y recourir, ajouté à un probable faible niveau d’augmentation 
supplémentaire  de la modulation, les effets redistributifs du bilan de santé seraient quasiment 
nuls, alors que la répartition des aides directes reste inéquitable dans l’Union européenne et 
que les écarts de revenus entre les agriculteurs ont tendance à s’accroître, principalement 
sous l’effet de la hausse des prix agricoles. Rendre le dispositif de l’article 68 obligatoire 
dans les Etats membres qui n’ont pas encore engagé de correction dans la distribution du 
soutien public à leurs agriculteurs ou qui ne prévoient pas de le faire par la régionalisation 
ou par la révision de leurs droits à paiements, permettrait d’apporter plus de légitimité dans 
le soutien apporté à l’agriculture.   

Alteração 545
Katerina Batzeli

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 1 de Agosto de 2009, os Estados-
Membros podem decidir utilizar até 10% 
dos seus limites máximos nacionais 
referidos no artigo 41.º para a concessão, a 
partir de 2010, de apoio a agricultores:

1. Até 1 de Agosto do ano precedente à 
aplicação da imposição, os Estados-
Membros podem decidir utilizar até 10% 
dos seus limites máximos nacionais 
referidos no artigo 41.º para a concessão, a 
partir de 2010, de apoio, de um modo 
geral, a agricultores a tempo inteiro ou às 
organizações e agrupamentos de 
agricultores;

Or. el

Alteração 546
Esther Herranz Garcia, Carmen Fraga Estévez, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 1 de Agosto de 2009, os Estados-
Membros podem decidir utilizar até 10% 
dos seus limites máximos nacionais 
referidos no artigo 41.º para a concessão, a 

1. Até 1 de Agosto de 2009, os Estados-
Membros podem decidir utilizar até 10% 
dos seus limites máximos nacionais 
referidos no artigo 41.º, correspondentes a 
cada um dos sectores contemplados no 
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partir de 2010, de apoio a agricultores: anexo VI do Regulamento 1782/2003,
para a concessão, a partir de 2010, de apoio 
a agricultores:

Or. es

Alteração 547
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 1 de Agosto de 2009, os Estados-
Membros podem decidir utilizar até 10% 
dos seus limites máximos nacionais 
referidos no artigo 41.º para a concessão, a 
partir de 2010, de apoio a agricultores:

1. Até 1 de Agosto de 2009, os Estados-
Membros podem decidir utilizar até 10% 
dos seus limites máximos nacionais 
referidos no artigo 41.º para a concessão, a 
partir de 2010, de apoio integrado a 
agricultores para fins de promoção de 
formas de produção sustentadas:

Or. de

Alteração 548
Esther De Lange

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 1 de Agosto de 2009, os 
Estados-Membros podem decidir utilizar 
até 10% dos seus limites máximos 
nacionais referidos no artigo 41.º para a 
concessão, a partir de 2010, de apoio a 
agricultores:

1. Anualmente antes de 1 de Agosto, os 
Estados-Membros podem decidir utilizar 
até 10% dos seus limites máximos 
nacionais referidos no artigo 41.º para a 
concessão, a partir do ano civil seguinte,
de apoio a agricultores:

Or. nl
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Alteração 549
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Para: Suprimido
i) tipos específicos de agricultura que 
sejam importantes com vista à protecção 
ou reforço do ambiente,
ii) melhorar a qualidade dos produtos 
agrícolas, ou
iii) melhorar a comercialização dos 
produtos agrícolas;

Or. en

Justificação

The measures that are proposed by the Commission under points a, b and c of article 68, 
paragraph 1 can already be taken by the Member States under the existing rural development 
regulation, more specifically under articles 32, 33, 37 and 39 of that regulation. Introducing 
the same kind of measures under the 1st pillar of the CAP would mean double legislation. 
Moreover, rural development measures are cofinanced by the Member States for good 
reasons. Allowing Member States to take the same kind of measures under the 1st pillar 
without the cofinancing obligation, could have negative impact on the careful implementation 
of such measures.

Alteração 550
Katerina Batzeli

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

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

i) produções agrícolas e explorações 
pecuárias que respeitem o ambiente e 
pratiquem uma gestão racional dos 
recursos hídricos,

Or. el
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Alteração 551
Esther De Lange

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

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

i) tipos específicos de agricultura que 
sejam importantes para perpetuar a 
sustentabilidade do sector agrícola, em 
particular em matéria de bem-estar dos 
animais,

Or. nl

Alteração 552
Stéphane Le Foll

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

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

i) tipos específicos de agricultura,
baseados em itinerários técnicos mais 
económicos e sustentáveis, que valorizem 
todas as funcionalidades dos ecossistemas 
e que sejam importantes com vista à 
protecção ou reforço do ambiente,
(agricultura biológica, agricultura de 
conservação dos solos, agricultura que 
valorize as pastagens, etc.), 

Or. fr

Justificação

Les contraintes devant lesquelles se trouve l’agriculture en matière énergétique et 
d’environnement (réchauffement climatique, gestion de l’eau, raréfaction des ressources 
naturelles…) appellent à repenser le développement agricole. Il existe aujourd’hui des 
solutions déjà expérimentées par des agriculteurs qui méritent davantage de soutien de la 
part de la PAC, en raison des avantages qu’elles comportent en terme d’agricultures 
durables. Ces solutions constituent de nouvelles formes de l’agriculture de demain.
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Alteração 553
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

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, bem como do 
clima, da biodiversidade e da qualidade da 
água, designadamente da agricultura 
biológica e do pastoreio, 

Or. de

Justificação

Durch biologischen Landbau und die Weidehaltung von Tieren werden besondere Leistungen 
hinsichtlich Tierschutz, Klimaschutz, Erhaltung einer vielfältigen Kulturlandschaft und 
Artenvilfalt erbracht. Daher sollen diese beiden Bewirtschaftungsformen hier hervorgehoben 
werden.

Alteração 554
Katerina Batzeli

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) melhorar a qualidade dos produtos 
agrícolas, ou

ii) melhorar os métodos de cultivo e de 
criação, a fim de obter uma produção 
segura e de qualidade, ou

Or. el
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Alteração 555
Katerina Batzeli

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) melhorar a comercialização dos 
produtos agrícolas;

iii) melhorar a competitividade, a 
circulação e a comercialização dos 
produtos agrícolas;

Or. el

Alteração 556
Esther De Lange

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) melhorar a comercialização dos 
produtos agrícolas;

iii) melhorar a comercialização  e a 
competitividade dos produtos agrícolas;

Or. nl

Alteração 557
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) melhorar a comercialização dos 
produtos agrícolas;

iii) melhorar a comercialização dos 
produtos agrícolas regional;

Or. de

Justificação

Die regionale Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte erspart lange Transportwege und 
ermöglicht eine direktere Kommunikation mit Verbraucherinnen und Verbrauchern, die sich 
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positiv auf die Wertschätzung der Landwirtschaft in der Gesellschaft auswirkt. Daher sollte 
sie Gegenstand der Förderung sein.

Alteração 558
Ilda Figueiredo

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1 – alínea a) – subalínea iii-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

iii-A) compensar desvantagens específicas 
que afectem agricultores e/ou sistemas de 
exploração em zonas económica e 
socialmente vulneráveis ou 
ecologicamente sensíveis;

Or. pt

Justificação

É necessário que a formulação do presente artigo contemple a compensação de desvantagens 
específicas que afectem os agricultores em geral e/ou sistemas de exploração em zonas 
económica e socialmente vulneráveis ou ecologicamente sensíveis.

Alteração 559
Katerina Batzeli

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1 – alínea a) – subalínea iii-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

iii-A) fazer face à desorganização da 
produção e ao custo das entradas de 
capital quando relevem de sectores e 
factores estranhos à agricultura. 

Or. el
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Alteração 560
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas Garcia, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) distribuir, entre os agricultores de 
um mesmo sector, os fundos obtidos 
mediante  uma redução linear dos apoios  
realizada nesse mesmo sector.

Or. es

Alteração 561
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) desenvolver a agricultura biológica,

Or. fr

Justificação

Les campagnes de promotion menées par l'Union européenne pour promouvoir l'agriculture 
biologique ne suffisent pas. Il est nécessaire que ce mode de production agricole respectueux 
de l'environnement soit  encouragé par des mesures de soutien spécifiques clairement 
énoncées dans l'article 68.

Alteração 562
Liam Aylward

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) introduzir apoio financeiro 
suplementar para os produtores de carne 
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e leite de origem ovina e caprina da UE, a 
fim de que possam desenvolver um sector 
dinâmico, auto-suficiente e centrado no 
mercado e nos consumidores no seio da 
União.

Or. en

Justificação

The sheep/lamb and goat sector is in an exceptional crisis at the moment.  A strong and 
immediate response is needed to ensure that this sector has a future. This amendment is 
consistent with Parliament’s resolution of 19 June 2008 on the future of the sheep/lamb and 
goat sector.

Alteração 563
Kyösti Virrankoski

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 564
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Para compensar desvantagens 
específicas que afectem agricultores nos 
sectores dos produtos lácteos, da carne de 
bovino, da carne de ovino e caprino e do 

Suprimido
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arroz em zonas economicamente 
vulneráveis ou ecologicamente sensíveis;

Or. en

Justificação

The measures that are proposed by the Commission under points a, b and c of article 68, 
paragraph 1 can already be taken by the Member States under the existing rural development 
regulation, more specifically under articles 32, 33, 37 and 39 of that regulation. Introducing 
the same kind of measures under the 1st pillar of the CAP would mean double legislation. 
Moreover, rural development measures are cofinanced by the Member States for good 
reasons. Allowing Member States to take the same kind of measures under the 1st pillar 
without the cofinancing obligation, could have negative impact on the careful implementation 
of such measures.

Alteração 565
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) Para compensar desvantagens 
específicas que afectem agricultores em 
zonas vulneráveis no plano económico ou 
sensíveis do ponto de vista do ambiente, 
por exemplo nos sectores dos produtos 
lácteos, da carne de bovino, da carne de 
ovino e caprino e do arroz;

Or. fr

Justificação

Les dispositions prévues à l’article 68 §1 b) doivent être élargies à l’ensemble des 
agriculteurs actifs dans les zones vulnérables sur le plan économique et/ou environnemental. 
Dès lors, la liste de secteurs doit clairement être une liste indicative, les Etats membres 
devant pouvoir conserver la possibilité de soutenir certaines productions particulières dans 
des zones qu’ils considèrent comme vulnérables.
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Alteração 566
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas Garcia, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) Para compensar desvantagens 
específicas que afectem agricultores nos 
sectores dos produtos lácteos, da carne de 
bovino, da carne de ovino e caprino e de 
outros sectores do Título IV do presente 
regulamento, que os Estados-Membros 
considerem adequados para o efeito;

Or. es

Alteração 567
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. hu

Justificação

A 68-as cikk célja, hogy a tagállamok egyedi szempontjainak és igényeinek megfelelően 
rugalmas lehetőséget biztosítson egyes ágazatok támogatására. A sertés- és baromfiágazat 
fejlődését a Közös Agrárpolitika lényegében alig támogatja, miközben ezen ágazatok súlyos 
problémákkal küzdenek. Mindezért méltányos lenne, ha az új 68-as cikk keretében erre a 
tagállamoknak lehetősége nyílna. 
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Alteração 568
Katerina Batzeli

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. el

Alteração 569
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) Para compensar desvantagens 
específicas que afectem agricultores nos 
sectores dos produtos lácteos, da carne de 
bovino, da carne de ovino e caprino e do 
arroz em zonas economicamente 
vulneráveis ou ecologicamente sensíveis, 
bem como em zonas predispostas para a 
seca, ou seja, com carências hídricas 
permanentes;

Or. hu

Justificação

A klímaváltozás következtében az Európai Unióban nő az aszályos, ill. tartósan vízhiányos 
területek aránya.  
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Alteração 570
Esther De Lange

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. nl

Alteração 571
Peter Baco

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. sk

Justificação

Vynechanie bravčového mäsa je opodstatnené preto, lebo bravčové mäso podobne ako 
hydinové mäso a vajcia, sa vyrábajú spôsobom z koncentrovaných krmív bez priamej väzby 
producenta mäsa na produkciu krmív 
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Alteração 572
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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;

Suprimido

Or. en

Justificação

The measures that are proposed by the Commission under points a, b and c of article 68, 
paragraph 1 can already be taken by the Member States under the existing rural development 
regulation, more specifically under articles 32, 33, 37 and 39 of that regulation. Introducing 
the same kind of measures under the 1st pillar of the CAP would mean double legislation. 
Moreover, rural development measures are cofinanced by the Member States for good 
reasons. Allowing Member States to take the same kind of measures under the 1st pillar 
without the cofinancing obligation, could have negative impact on the careful implementation 
of such measures.

Alteração 573
Katerina Batzeli

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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, mas 
também a programas de reestruturação 
das zonas produtoras de tabaco e de 
algodão, a fim de evitar o abandono de 
terras e/ou compensar desvantagens 
específicas dos agricultores nessas zonas; é 
possível conceder prioridade, em 
particular aos novos produtores, que têm 
a agricultura por profissão principal, bem 
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como aos jovens agricultores;

Or. el

Alteração 574
María Isabel Salinas García

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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 e/ou 
compensar desvantagens específicas dos 
agricultores nessas zonas, podendo 
conceder-se prioridade aos produtores 
membros de uma organização de 
produtores ou cooperativa agrícola; 

Or. es

Justificação

En un mercado cada vez más abierto y globalizado es lógico que las organizaciones de 
productores o cooperativas sean las mejores herramientas para poder rentabilizar las 
producciones de los agricultores y ganaderos, equilibrando la relación con sus proveedores y 
clientes, normalmente muy concentrados y con mayor poder de negociación. Resulta del todo 
lógico priorizar a aquellos productores que decidan concentrarse con el objetivo de ser más 
competitivos y hacer que la actividad agraria de la zona pueda ser rentable y sostenible.

Alteração 575
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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 

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 
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agricultores nessas zonas; agricultores nessas zonas, bem como de 
apoiar o potencial agrícola em regiões 
desfavorecidas que apresentem graves 
desvantagens estruturais permanentes,

Or. en

Justificação

Focus assistance on peripheral and disadvantaged areas.

Alteração 576
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas Garcia, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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 seguros agrícolas, nas 
condições do artigo 27.º-A (novo) do 
Regulamento do Conselho (CE) n.º(...), 
que altera os Regulamentos (CE) 
n.º320/2006, (CE) n.º1234/2007, (CE) 
n.º3/2008 e (CE) n.º (...)2008, a fim de 
adaptar a Política Agrícola Comum;

Or. es

Justificação

Los autores apoyan la tesis del ponente de incluir los artículos 69 y 70 en la política de 
mercados, por ello la referencia al art 69 de la propuesta se ssustituye por art 27 bis nuevo 
por el que se enmienda  el documento 2008/0104 (CNS)
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Alteração 577
Esther De Lange

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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, nas condições do artigo 
69.º;

Or. nl

Alteração 578
Esther Herranz Garcia, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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 seguros agrícolas, nas 
condições do artigo 69.º;

Or. es

Justificação

Se considera imprescindible que el artículo 69 ampare tanto a los seguros agrícolas como a 
los ganaderos, quedando a elección de los Estados Miembros la decisión de utilizar el 
modelo del seguro o el modelo de fondo mutual para la cobertura de los riesgos en la 
ganadería.

Alteração 579
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas Garcia, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

fundos mútuos relativos a doenças dos 
animais e das plantas, em conformidade 
com as condições estabelecidas no artigo 
27.º-A (novo) do Regulamento do 
Conselho (CE) n.º(...), que altera os 
Regulamentos (CE) n.º320/2006, (CE) 
n.º1234/2007, (CE) n.º3/2008 e (CE) n.º 
(...)2008, a fim de adaptar a Política 
Agrícola Comum.

Or. es

Justificação

Los autores apoyan la tesis del ponente de incluir los artículos 69 y 70 en la política de 
mercados, por ello la referencia al art 70 de la propuesta se ssustituye por art 27 bis nuevo 
por el que se enmienda  el documento 2008/0104 (CNS)

Alteração 580
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Pelo menos 25% dos recursos 
financeiros utilizados nos termos do n.º1 
destinam-se às medidas visadas no n.º 1, 
alínea a), subalínea i).

Or. de

Justificação

Die genannten Maßnahmen müssen besonders berücksichtigt werden, da sie entscheidend zu 
den   im Rahmen des Health Check benannten neuen Prioritäten Klima, Wasserqualität und 
biologische Vielfalt beitragen.



AM\739858PT.doc 55/66 PE412.054v01-00

PT

Alteração 581
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O acesso ao apoio a que se refere o 
n.º1 pode processar-se mediante o recurso 
a abordagens colectivas e através de 
organizações colectivas.

Or. en

Justificação

Collective approach needed to avoid spreading support too thinly.

Alteração 582
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio às medidas referidas na alínea 
a) do n.º 1 só pode ser concedido:

Suprimido

a) Se
i) em relação aos tipos específicos de 
agricultura a que se refere a sua 
subalínea i), respeitar as exigências 
estabelecidas para os pagamentos agro-
ambientais pelo n.º 3, primeiro parágrafo, 
do artigo 39.º do Regulamento (CE) 
n.º 1698/2005,
ii) em relação ao apoio para melhorar a 
qualidade dos produtos agrícolas a que se 
refere a sua subalínea ii), for conforme 
com o Regulamento (CE) n.º 509/2006 do 
Conselho, o Regulamento (CE) 
n.º 510/2006 do Conselho, o Regulamento 
(CE) n.º 834/2006 do Conselho e o 
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título II, capítulo I, da parte II do 
Regulamento (CE) n.º 1234/2007, e
iii) em relação ao apoio para melhorar a 
comercialização dos produtos agrícolas a 
que se refere a sua subalínea iii), 
respeitar os critérios estabelecidos nos 
artigos 2.º a 5.º do Regulamento (CE) 
n.º 3/2008 do Conselho; e
b) Unicamente para cobrir despesas 
adicionais efectuadas e perdas de 
rendimento suportadas para atingir o 
objectivo em causa.

Or. en

Justificação

Following amendments on Article 68, paragraph 1.

Alteração 583
Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio às medidas referidas na alínea 
a) do n.º 1 só pode ser concedido:

Suprimido

a) Se
i) em relação aos tipos específicos de 
agricultura a que se refere a sua 
subalínea i), respeitar as exigências 
estabelecidas para os pagamentos agro-
ambientais pelo n.º 3, primeiro parágrafo, 
do artigo 39.º do Regulamento (CE) 
n.º 1698/2005,
ii) em relação ao apoio para melhorar a 
qualidade dos produtos agrícolas a que se 
refere a sua subalínea ii), for conforme 
com o Regulamento (CE) n.º 509/2006 do 
Conselho, o Regulamento (CE) 
n.º 510/2006 do Conselho, o Regulamento 
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(CE) n.º 834/2006 do Conselho e o 
título II, capítulo I, da parte II do 
Regulamento (CE) n.º 1234/2007, e
iii) em relação ao apoio para melhorar a 
comercialização dos produtos agrícolas a 
que se refere a sua subalínea iii), 
respeitar os critérios estabelecidos nos 
artigos 2.º a 5.º do Regulamento (CE) 
n.º 3/2008 do Conselho; e
b) Unicamente para cobrir despesas 
adicionais efectuadas e perdas de 
rendimento suportadas para atingir o 
objectivo em causa.

Or. it

Justificação

La proposta pone limiti e vincoli di gestione che ostacolano l'attuazione delle misure, 
prevedendo criteri propri dello Sviluppo Rurale che non trovano adeguato campo di 
applicazione nell'ambito del 1° pilastro. 

Alteração 584
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas Garcia, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio às medidas referidas na alínea 
a) do n.º 1 só pode ser concedido:

Suprimido

a) Se
i) em relação aos tipos específicos de 
agricultura a que se refere a sua 
subalínea i), respeitar as exigências 
estabelecidas para os pagamentos agro-
ambientais pelo n.º 3, primeiro parágrafo, 
do artigo 39.º do Regulamento (CE) 
n.º 1698/2005,
ii) em relação ao apoio para melhorar a 
qualidade dos produtos agrícolas a que se 
refere a sua subalínea ii), for conforme 
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com o Regulamento (CE) n.º 509/2006 do 
Conselho, o Regulamento (CE) 
n.º 510/2006 do Conselho, o Regulamento 
(CE) n.º 834/2006 do Conselho e o 
título II, capítulo I, da parte II do 
Regulamento (CE) n.º 1234/2007, e
iii) em relação ao apoio para melhorar a 
comercialização dos produtos agrícolas a 
que se refere a sua subalínea iii), 
respeitar os critérios estabelecidos nos 
artigos 2.º a 5.º do Regulamento (CE) 
n.º 3/2008 do Conselho; e
b) Unicamente para cobrir despesas 
adicionais efectuadas e perdas de 
rendimento suportadas para atingir o 
objectivo em causa.

Or. es

Alteração 585
Esther De Lange

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio às medidas referidas na alínea a) 
do n.º 1 só pode ser concedido:

2. O apoio às medidas referidas na alínea a) 
do n.º 1 só pode ser concedido para a 
cobertura dos custos suplementares 
suportados ou das perdas de rendimento 
registadas visando a realização dos 
objectivos em causa:

Or. nl
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Alteração 586
Esther De Lange

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Se Suprimido
i) em relação aos tipos específicos de 
agricultura a que se refere a sua 
subalínea i), respeitar as exigências 
estabelecidas para os pagamentos agro-
ambientais pelo n.º 3, primeiro parágrafo, 
do artigo 39.º do Regulamento (CE) 
n.º 1698/2005,
ii) em relação ao apoio para melhorar a 
qualidade dos produtos agrícolas a que se 
refere a sua subalínea ii), for conforme 
com o Regulamento (CE) n.º 509/2006 do 
Conselho, o Regulamento (CE) 
n.º 510/2006 do Conselho, o Regulamento 
(CE) n.º 834/2006 do Conselho e o 
título II, capítulo I, da parte II do 
Regulamento (CE) n.º 1234/2007, e
iii) em relação ao apoio para melhorar a 
comercialização dos produtos agrícolas a 
que se refere a sua subalínea iii), 
respeitar os critérios estabelecidos nos 
artigos 2.º a 5.º do Regulamento (CE) 
n.º 3/2008 do Conselho; e

Or. nl

Alteração 587
Katerina Batzeli

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 2 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) em relação aos tipos específicos de 
agricultura a que se refere a sua 
subalínea i), respeitar as exigências 

i) em relação a determinadas culturas e 
explorações pecuárias a que se refere a sua 
subalínea i), se as exigências estabelecidas 
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estabelecidas para os pagamentos agro-
ambientais pelo n.º 3, primeiro parágrafo, 
do artigo 39.º do Regulamento (CE) 
n.º 1698/2005,

pelo procedimento visado no n.º 1 do 
artigo 128.º forem respeitadas e 
compatíveis com as disposições 
correspondentes do Regulamento (CE) 
n.º 1698/2005,

Or. el

Alteração 588
Constantin Dumitriu

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Unicamente para cobrir despesas 
adicionais efectuadas e perdas de 
rendimento suportadas para atingir o 
objectivo em causa.

Suprimido

Or. ro

Justificação

Actuala prevedere restricţionează excesiv utilizarea fondurilor prin articolul 68.

Alteração 589
Esther De Lange

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Unicamente para cobrir despesas 
adicionais efectuadas e perdas de 
rendimento suportadas para atingir o 
objectivo em causa.

Suprimido

Or. nl
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Alteração 590
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. O apoio às medidas referidas na alínea 
b) do n.º 1 só pode ser concedido:

Suprimido

a) Após aplicação integral do regime de 
pagamento único no sector em causa, em 
conformidade com os artigos 54.º, 55.º e 
71.º; 

b) Na extensão necessária para criar um 
incentivo à manutenção dos níveis de 
produção actuais.

Or. en

Justificação

Following amendments on Article 68, paragraph 1.

Alteração 591
Constantin Dumitriu

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. O apoio às medidas referidas na alínea 
b) do n.º 1 só pode ser concedido:

Suprimido

a) Após aplicação integral do regime de 
pagamento único no sector em causa, em 
conformidade com os artigos 54.º, 55.º e 
71.º; 
b) Na extensão necessária para criar um 
incentivo à manutenção dos níveis de 
produção actuais.

Or. ro
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Justificação

Actuala prevedere restricţionează excesiv utilizarea fondurilor prin articolul 68.

Alteração 592
Vincenzo Aita

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. O apoio às medidas referidas na alínea 
b) do n.º 1 só pode ser concedido: 

3. O apoio às medidas referidas na alínea 
b) do n.º 1 só pode ser concedido na 
medida do necessári para encorajar a 
manutenção dos actuais níveis de 
emprego e de produção:

Or. it

Alteração 593
Brian Simpson, Neil Parish, Christel Schaldemose, Lily Jacobs, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. O apoio às medidas referidas na alínea
b) do n.º 1 só pode ser concedido:

3. O apoio às medidas referidas nas 
alíneas a) e b) do n.º 1:

Or. en

Justificação

It is important to restrict the use of Article 68 to ensure that it is not used to create new 
competitive distortions. It should be a condition of Article 68 that it may only be used when a 
member state has fully decoupled all support payments.



AM\739858PT.doc 63/66 PE412.054v01-00

PT

Alteração 594
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. O apoio às medidas referidas na alínea
b) do n.º 1 só pode ser concedido:

3. O apoio às medidas referidas nas 
alíneas a) e b) do n.º 1:

Or. en

Justificação

It is important to restrict the use of Article 68 to ensure that it is not used to create new 
competitive distortions and to ensure that it can only be used to addressed specific problems 
in the dairy sector that might be caused by the phasing out of milk quotas in some sectors. It 
should be a condition of Article 68 that it may only be used when a member state has fully 
decoupled all support payments.

Alteração 595
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas Garcia, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Após aplicação integral do regime de 
pagamento único no sector em causa, em 
conformidade com os artigos 54.º, 55.º e 
71.º; 

Suprimido

Or. es



PE412.054v01-00 64/66 AM\739858PT.doc

PT

Alteração 596
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Após aplicação integral do regime de 
pagamento único no sector em causa, em 
conformidade com os artigos 54.º, 55.º e 
71.º; 

a) Após aplicação integral da dissociação 
total em todos os sectores; 

Or. en

Alteração 597
Brian Simpson, Neil Parish, Christel Schaldemose, Lily Jacobs, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Após aplicação integral do regime de 
pagamento único no sector em causa, em 
conformidade com os artigos 54.º, 55.º e 
71.º; 

a) Após aplicação integral da dissociação 
total em todos os sectores; 

Or. en

Aleração 598
Brian Simpson, Neil Parish, Christel Schaldemose, Lily Jacobs, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Na extensão necessária para criar um 
incentivo à manutenção dos níveis de 
produção actuais.

Suprimido

Or. en
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Alteração 599
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Na extensão necessária para criar um 
incentivo à manutenção dos níveis de 
produção actuais.

Suprimido

Or. en

Alteração 600
Peter Baco

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Na extensão necessária para criar um 
incentivo à manutenção dos níveis de 
produção actuais.

Suprimido

Or. sk

Justificação

Tento návrh zásadne neguje pôsobenie trhových síl a znevýhodňuje producentov s vyšším 
(doteraz nevyužívaným) výrobným potenciálom.

Alteração 601
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.° 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Na extensão necessária para criar um b) Na extensão necessária para criar um 
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incentivo à manutenção dos níveis de 
produção actuais.

incentivo à manutenção dos níveis de 
produção actuais, ou sem contrariar o 
princípio fundamental da dissociação dos 
prémios. 

Or. de

Justificação

Eine Stützung für Maßnahmen nach Absatz 1 Buchstabe b ist sinnvoll und hilft, 
Strukturbrüche zu verhindern. Dennoch sollte sichergestellt werden, dass es nicht durch eine 
zu breite Anwendung dieser Maßnahmen zu Wettbewerbsverzerrungen im jeweiligen Sektor 
kommt und dem Grundgedanken der Entkopplung 
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