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Alteração 283
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) É conveniente autorizar os 
Estados-Membros a utilizar uma parte dos 
seus limites máximos nacionais para 
apoio associado, em certos setores e em 
casos claramente definidos. Os recursos 
suscetíveis de serem utilizados para o 
apoio associado devem ser limitados a um 
nível adequado, permitindo 
simultaneamente que esse apoio seja 
concedido nos Estados-Membros ou nas 
suas regiões específicas que enfrentem 
situações especiais, sempre que tipos 
específicos de agricultura ou setores 
agrícolas específicos sejam especialmente 
importantes por motivos económicos, 
ambientais e/ou sociais. Os 
Estados-Membros devem ser autorizados 
a utilizar até 5% dos seus limites máximos 
nacionais para esse apoio, ou 10%, no 
caso de o respetivo nível de apoio 
associado em pelo menos um dos anos do 
período 2010-2013 ter excedido 5%. 
Contudo, em casos devidamente 
justificados em que sejam demonstradas 
determinadas necessidades sensíveis 
numa região, e após aprovação pela 
Comissão, os Estados-Membros devem ser 
autorizados a utilizar mais de 10% do 
respetivo limite máximo nacional. O apoio 
associado só deve ser concedido na 
medida necessária para criar um 
incentivo à manutenção dos níveis de 
produção atuais nessas regiões. Tal apoio 
deve também ser disponibilizado aos 
agricultores que, em 31 de dezembro de 
2013, detenham direitos especiais ao 
pagamento atribuídos ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 e do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 e não 

(33) A dissociação do apoio direto e a 
introdução do regime de pagamento único 
constituíram elementos essenciais no 
processo de reforma da PAC. A 
experiência adquirida com a aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 e do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, a par da 
evolução da situação do mercado, indica 
que os regimes deixados de fora do regime 
de pagamento único em 2013 podem ser 
agora integrados no regime de pagamento 
de base, com o intuito de promover uma 
agricultura mais sustentável e mais 
orientada para o mercado.
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disponham de hectares elegíveis para a 
ativação de direitos ao pagamento. No que 
diz respeito à aprovação de apoio 
associado voluntário superior a 10% do 
limite máximo nacional anual fixado por 
Estado-Membro, devem ser conferidos 
poderes à Comissão para adotar atos de 
execução sem aplicar o Regulamento 
(UE) n.º 182/2011.

Or. en

Alteração 284
Julie Girling

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) É conveniente autorizar os 
Estados-Membros a utilizar uma parte dos 
seus limites máximos nacionais para 
apoio associado, em certos setores e em 
casos claramente definidos. Os recursos 
suscetíveis de serem utilizados para o 
apoio associado devem ser limitados a um 
nível adequado, permitindo 
simultaneamente que esse apoio seja 
concedido nos Estados-Membros ou nas 
suas regiões específicas que enfrentem 
situações especiais, sempre que tipos 
específicos de agricultura ou setores 
agrícolas específicos sejam especialmente 
importantes por motivos económicos, 
ambientais e/ou sociais. Os 
Estados-Membros devem ser autorizados 
a utilizar até 5% dos seus limites máximos 
nacionais para esse apoio, ou 10%, no 
caso de o respetivo nível de apoio 
associado em pelo menos um dos anos do 
período 2010-2013 ter excedido 5%. 
Contudo, em casos devidamente 
justificados em que sejam demonstradas 
determinadas necessidades sensíveis 
numa região, e após aprovação pela 

Suprimido
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Comissão, os Estados-Membros devem ser 
autorizados a utilizar mais de 10% do 
respetivo limite máximo nacional. O apoio 
associado só deve ser concedido na 
medida necessária para criar um 
incentivo à manutenção dos níveis de 
produção atuais nessas regiões. Tal apoio 
deve também ser disponibilizado aos 
agricultores que, em 31 de dezembro de 
2013, detenham direitos especiais ao 
pagamento atribuídos ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 e do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 e não 
disponham de hectares elegíveis para a 
ativação de direitos ao pagamento. No que
diz respeito à aprovação de apoio 
associado voluntário superior a 10% do 
limite máximo nacional anual fixado por 
Estado-Membro, devem ser conferidos 
poderes à Comissão para adotar atos de 
execução sem aplicar o Regulamento 
(UE) n.º 182/2011.

Or. en

Alteração 285
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) É conveniente autorizar os 
Estados-Membros a utilizar uma parte dos 
seus limites máximos nacionais para apoio 
associado, em certos setores e em casos 
claramente definidos. Os recursos 
suscetíveis de serem utilizados para o 
apoio associado devem ser limitados a um 
nível adequado, permitindo 
simultaneamente que esse apoio seja 
concedido nos Estados-Membros ou nas 
suas regiões específicas que enfrentem 
situações especiais, sempre que tipos 
específicos de agricultura ou setores 

(33) É conveniente autorizar os 
Estados-Membros a utilizar uma parte dos 
seus limites máximos nacionais para apoio 
associado, em certos setores e em casos 
claramente definidos. Os recursos 
suscetíveis de serem utilizados para o 
apoio associado devem ser limitados a um 
nível adequado, permitindo 
simultaneamente que esse apoio seja 
concedido nos Estados-Membros ou nas 
suas regiões específicas que enfrentem 
situações especiais, sempre que tipos 
específicos de agricultura ou setores 
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agrícolas específicos sejam especialmente 
importantes por motivos económicos, 
ambientais e/ou sociais. Os Estados-
Membros devem ser autorizados a utilizar 
até 5 % dos seus limites máximos 
nacionais para esse apoio, ou 10%, no caso 
de o respetivo nível de apoio associado em 
pelo menos um dos anos do período 
2010-2013 ter excedido 5%. Contudo, em 
casos devidamente justificados em que 
sejam demonstradas determinadas 
necessidades sensíveis numa região, e após 
aprovação pela Comissão, os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
utilizar mais de 10% do respetivo limite 
máximo nacional. O apoio associado só 
deve ser concedido na medida necessária 
para criar um incentivo à manutenção dos 
níveis de produção atuais nessas regiões. 
Tal apoio deve também ser disponibilizado 
aos agricultores que, em 31 de dezembro 
de 2013, detenham direitos especiais ao 
pagamento atribuídos ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 e do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 e não 
disponham de hectares elegíveis para a 
ativação de direitos ao pagamento. No que 
diz respeito à aprovação de apoio 
associado voluntário superior a 10% do 
limite máximo nacional anual fixado por 
Estado-Membro, devem ser conferidos 
poderes à Comissão para adotar atos de 
execução sem aplicar o Regulamento (UE) 
n.º 182/2011.

agrícolas específicos sejam especialmente 
importantes por motivos económicos, 
ambientais e/ou sociais. Os Estados-
Membros devem ser autorizados a utilizar 
até 5 % dos seus limites máximos 
nacionais para esse apoio, ou 20%, no caso 
de o respetivo nível de apoio associado em 
pelo menos um dos anos do período 
2010-2013 ter excedido 5%. Contudo, em 
casos devidamente justificados em que 
sejam demonstradas determinadas 
necessidades sensíveis numa região, e após 
aprovação pela Comissão, os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
utilizar mais de 20% do respetivo limite 
máximo nacional. O apoio associado só 
deve ser concedido na medida necessária 
para criar um incentivo à manutenção dos 
níveis de emprego ou produção atuais 
nessas regiões ou para apoiar setores ou 
produções que apresentem vantagens 
significativas em termos de melhoria do 
ambiente, de luta contra as alterações 
climáticas ou de biodiversidade. Tal apoio 
deve também ser disponibilizado aos 
agricultores que, em 31 de dezembro de 
2013, detenham direitos especiais ao 
pagamento atribuídos ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 e do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 e não 
disponham de hectares elegíveis para a 
ativação de direitos ao pagamento. No que 
diz respeito à aprovação de apoio 
associado voluntário superior a 10 % do 
limite máximo nacional anual fixado por 
Estado-Membro, devem ser conferidos 
poderes à Comissão para adotar atos de 
execução sem aplicar o Regulamento (UE) 
n.º 182/2011.

Or. bg

Alteração 286
Hynek Fajmon
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Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) É conveniente autorizar os 
Estados-Membros a utilizar uma parte dos 
seus limites máximos nacionais para apoio 
associado, em certos setores e em casos 
claramente definidos. Os recursos 
suscetíveis de serem utilizados para o 
apoio associado devem ser limitados a um 
nível adequado, permitindo 
simultaneamente que esse apoio seja 
concedido nos Estados-Membros ou nas 
suas regiões específicas que enfrentem 
situações especiais, sempre que tipos 
específicos de agricultura ou setores 
agrícolas específicos sejam especialmente 
importantes por motivos económicos, 
ambientais e/ou sociais. Os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
utilizar até 5% dos seus limites máximos 
nacionais para esse apoio, ou 10%, no 
caso de o respetivo nível de apoio 
associado em pelo menos um dos anos do 
período 2010-2013 ter excedido 5%.
Contudo, em casos devidamente 
justificados em que sejam demonstradas 
determinadas necessidades sensíveis 
numa região, e após aprovação pela 
Comissão, os Estados-Membros devem ser 
autorizados a utilizar mais de 10% do 
respetivo limite máximo nacional. O apoio 
associado só deve ser concedido na medida 
necessária para criar um incentivo à 
manutenção dos níveis de produção atuais 
nessas regiões. Tal apoio deve também ser 
disponibilizado aos agricultores que, em 31 
de dezembro de 2013, detenham direitos 
especiais ao pagamento atribuídos ao 
abrigo do Regulamento (CE) n.º 1782/2003 
e do Regulamento (CE) n.º 73/2009 e não 
disponham de hectares elegíveis para a 
ativação de direitos ao pagamento. No que 
diz respeito à aprovação de apoio 
associado voluntário superior a 10% do 
limite máximo nacional anual fixado por 

(33) É conveniente autorizar os 
Estados-Membros a utilizar uma parte dos 
seus limites máximos nacionais para apoio 
associado, em certos setores e em casos 
claramente definidos. Os recursos 
suscetíveis de serem utilizados para o 
apoio associado devem ser limitados a um 
nível adequado, permitindo 
simultaneamente que esse apoio seja 
concedido nos Estados-Membros ou nas 
suas regiões específicas que enfrentem 
situações especiais, sempre que tipos 
específicos de agricultura ou setores 
agrícolas específicos sejam especialmente 
importantes por motivos económicos, 
ambientais e/ou sociais. Os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
estabelecer o seu próprio nível de apoio, 
que não deve exceder 15% dos seus limites 
máximos nacionais. O apoio associado só 
deve ser concedido na medida necessária 
para criar um incentivo à manutenção dos 
níveis de produção atuais nessas regiões ou 
apoiar setores ou tipos de produções que 
apresentem vantagens importantes em 
termos de melhoria do ambiente, de luta 
contra as alterações climáticas ou de 
biodiversidade. Tal apoio deve também ser 
disponibilizado aos agricultores que, em 31 
de dezembro de 2013, detenham direitos 
especiais ao pagamento atribuídos ao 
abrigo do Regulamento (CE) n.º 1782/2003 
e do Regulamento (CE) n.º 73/2009 e não 
disponham de hectares elegíveis para a 
ativação de direitos ao pagamento.
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Estado-Membro, devem ser conferidos 
poderes à Comissão para adotar atos de 
execução sem aplicar o Regulamento 
(UE) n.º 182/2011.

Or. en

Alteração 287
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) É conveniente autorizar os 
Estados-Membros a utilizar uma parte dos 
seus limites máximos nacionais para apoio 
associado, em certos setores e em casos 
claramente definidos. Os recursos 
suscetíveis de serem utilizados para o 
apoio associado devem ser limitados a um 
nível adequado, permitindo
simultaneamente que esse apoio seja 
concedido nos Estados-Membros ou nas 
suas regiões específicas que enfrentem 
situações especiais, sempre que tipos 
específicos de agricultura ou setores 
agrícolas específicos sejam especialmente 
importantes por motivos económicos, 
ambientais e/ou sociais. Os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
utilizar até 5% dos seus limites máximos 
nacionais para esse apoio, ou 10%, no caso 
de o respetivo nível de apoio associado em 
pelo menos um dos anos do período 
2010-2013 ter excedido 5%. Contudo, em 
casos devidamente justificados em que 
sejam demonstradas determinadas 
necessidades sensíveis numa região, e 
após aprovação pela Comissão, os 
Estados-Membros devem ser autorizados 
a utilizar mais de 10% do respetivo limite 
máximo nacional. O apoio associado só 
deve ser concedido na medida necessária 
para criar um incentivo à manutenção dos 

(33) É conveniente autorizar os 
Estados-Membros a utilizar uma parte dos 
seus limites máximos nacionais para apoio 
associado, em certos setores e em casos 
claramente definidos. Os recursos 
suscetíveis de serem utilizados para o 
apoio associado devem ser limitados a um 
nível adequado, permitindo 
simultaneamente que esse apoio seja 
concedido nos Estados-Membros ou nas 
suas regiões específicas que enfrentem 
situações especiais, sempre que tipos 
específicos de agricultura ou setores 
agrícolas específicos sejam especialmente 
importantes por motivos económicos, 
ambientais e/ou sociais. Os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
utilizar até 10% dos seus limites máximos 
nacionais para esse apoio. O apoio 
associado só deve ser concedido na medida 
necessária para criar um incentivo à 
manutenção dos níveis de produção atuais 
nessas regiões, e de modo a garantir a 
devida observância dessa condição, devem 
ser conferidos poderes à Comissão para 
monitorizar os níveis de produção nos 
setores e regiões onde for usada esta 
forma de apoio e, se necessário, obrigar 
os Estados-Membros a reduzirem a 
percentagem de pagamentos diretos 
efetuados sob a forma de apoio associado. 
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níveis de produção atuais nessas regiões. 
Tal apoio deve também ser disponibilizado 
aos agricultores que, em 31 de dezembro 
de 2013, detenham direitos especiais ao 
pagamento atribuídos ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 e do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 e não 
disponham de hectares elegíveis para a 
ativação de direitos ao pagamento. No que 
diz respeito à aprovação de apoio 
associado voluntário superior a 10% do 
limite máximo nacional anual fixado por 
Estado-Membro, devem ser conferidos 
poderes à Comissão para adotar atos de 
execução sem aplicar o Regulamento 
(UE) n.º 182/2011.

Tal apoio deve também ser disponibilizado 
aos agricultores que, em 31 de dezembro 
de 2013, detenham direitos especiais ao 
pagamento atribuídos ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 e do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 e não 
disponham de hectares elegíveis para a 
ativação de direitos ao pagamento.

Or. en

Justificação

São estabelecidos limites para o apoio associado em linha com as alterações apresentadas 
aos artigos.

Alteração 288
Robert Sturdy, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) É conveniente autorizar os
Estados-Membros a utilizar uma parte dos 
seus limites máximos nacionais para apoio 
associado, em certos setores e em casos 
claramente definidos. Os recursos 
suscetíveis de serem utilizados para o 
apoio associado devem ser limitados a um 
nível adequado, permitindo 
simultaneamente que esse apoio seja 
concedido nos Estados-Membros ou nas 
suas regiões específicas que enfrentem 
situações especiais, sempre que tipos 
específicos de agricultura ou setores 
agrícolas específicos sejam especialmente 

(33) Os Estados-Membros deveriam deixar 
de estar autorizados a utilizar uma parte 
dos seus limites máximos nacionais para 
apoio associado, em certos setores, exceto 
em casos muito claramente definidos e por 
um período limitado. Os recursos 
suscetíveis de serem utilizados para o 
apoio associado devem ser limitados a um 
nível adequado, permitindo 
simultaneamente que esse apoio seja 
concedido nos Estados-Membros ou nas 
suas regiões específicas que enfrentem 
situações especiais, sempre que tipos 
específicos de agricultura ou setores 
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importantes por motivos económicos, 
ambientais e/ou sociais. Os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
utilizar até 5 % dos seus limites máximos 
nacionais para esse apoio, ou 10%, no caso 
de o respetivo nível de apoio associado em 
pelo menos um dos anos do período 
2010-2013 ter excedido 5%. Contudo, em 
casos devidamente justificados em que 
sejam demonstradas determinadas 
necessidades sensíveis numa região, e após 
aprovação pela Comissão, os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
utilizar mais de 10% do respetivo limite 
máximo nacional. O apoio associado só 
deve ser concedido na medida necessária 
para criar um incentivo à manutenção dos 
níveis de produção atuais nessas regiões. 
Tal apoio deve também ser disponibilizado 
aos agricultores que, em 31 de dezembro 
de 2013, detenham direitos especiais ao 
pagamento atribuídos ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 e do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 e não 
disponham de hectares elegíveis para a 
ativação de direitos ao pagamento. No que 
diz respeito à aprovação de apoio 
associado voluntário superior a 10% do 
limite máximo nacional anual fixado por 
Estado-Membro, devem ser conferidos 
poderes à Comissão para adotar atos de 
execução sem aplicar o Regulamento (UE) 
n.º 182/2011.

agrícolas específicos sejam essenciais por 
motivos económicos, ambientais e/ou 
sociais. Os Estados-Membros devem ser 
autorizados a utilizar até 5 % dos seus 
limites máximos nacionais para esse apoio.
Contudo, em casos muito excecionais e 
devidamente justificados em que sejam 
demonstradas determinadas necessidades 
sensíveis numa região, e após aprovação 
pela Comissão, os Estados-Membros 
devem ser autorizados a utilizar mais de 
5% do respetivo limite máximo nacional. O 
apoio associado só deve ser concedido na 
medida necessária para criar um incentivo 
à manutenção dos níveis de produção 
atuais nessas regiões. Tal apoio deve 
também ser disponibilizado aos 
agricultores que, em 31 de dezembro de 
2013, detenham direitos especiais ao 
pagamento atribuídos ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 e do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 e não 
disponham de hectares elegíveis para a 
ativação de direitos ao pagamento. No que 
diz respeito à aprovação de apoio 
associado voluntário superior a 5% do 
limite máximo nacional anual fixado por 
Estado-Membro, devem ser conferidos 
poderes à Comissão para adotar atos de 
execução sem aplicar o Regulamento (UE) 
n.º 182/2011. A possibilidade de apoio 
associado deve ficar limitada aos 
pequenos setores com necessidades 
especiais, não devendo ser utilizada como 
instrumento geral. Em conjugação com 
este aspeto, todos os pagamentos 
associados devem chegar ao seu termo 
logo que possível.

Or. en

Alteração 289
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 33
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Texto da Comissão Alteração

(33) É conveniente autorizar os 
Estados-Membros a utilizar uma parte dos 
seus limites máximos nacionais para apoio 
associado, em certos setores e em casos 
claramente definidos. Os recursos 
suscetíveis de serem utilizados para o 
apoio associado devem ser limitados a um 
nível adequado, permitindo
simultaneamente que esse apoio seja 
concedido nos Estados-Membros ou nas 
suas regiões específicas que enfrentem 
situações especiais, sempre que tipos 
específicos de agricultura ou setores 
agrícolas específicos sejam especialmente 
importantes por motivos económicos, 
ambientais e/ou sociais. Os Estados-
Membros devem ser autorizados a utilizar 
até 5 % dos seus limites máximos 
nacionais para esse apoio, ou 10%, no caso 
de o respetivo nível de apoio associado em 
pelo menos um dos anos do período 
2010-2013 ter excedido 5 %. Contudo, em 
casos devidamente justificados em que 
sejam demonstradas determinadas 
necessidades sensíveis numa região, e após 
aprovação pela Comissão, os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
utilizar mais de 10% do respetivo limite 
máximo nacional. O apoio associado só 
deve ser concedido na medida necessária 
para criar um incentivo à manutenção dos 
níveis de produção atuais nessas regiões. 
Tal apoio deve também ser disponibilizado 
aos agricultores que, em 31 de dezembro 
de 2013, detenham direitos especiais ao 
pagamento atribuídos ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 e do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 e não 
disponham de hectares elegíveis para a 
ativação de direitos ao pagamento. No que 
diz respeito à aprovação de apoio 
associado voluntário superior a 10% do 
limite máximo nacional anual fixado por 
Estado-Membro, devem ser conferidos 
poderes à Comissão para adotar atos de 

(33) É conveniente autorizar os 
Estados-Membros ou regiões
institucionais com competências agrícolas 
a utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais para apoio associado, 
em setores e em casos claramente definidos 
pelos mesmos. Os recursos suscetíveis de 
serem utilizados para o apoio associado 
devem ser limitados a um nível adequado, 
permitindo simultaneamente que esse 
apoio seja concedido nos 
Estados-Membros ou nas suas regiões 
específicas que enfrentem situações 
especiais, sempre que tipos específicos de 
agricultura ou setores agrícolas específicos 
sejam especialmente importantes por 
motivos económicos, ambientais e/ou 
sociais e que se contribua para a melhoria 
da sua competitividade, para a qualidade 
das suas produções ou para o reequilíbrio 
da cadeia de valor. Os Estados-Membros 
devem ser autorizados a utilizar até 5% dos 
seus limites máximos nacionais para esse 
apoio, ou 10 %, no caso de o respetivo 
nível de apoio associado em pelo menos 
um dos anos do período 2010-2013 ter 
excedido 5 %. Contudo, em casos 
devidamente justificados em que sejam 
demonstradas determinadas necessidades 
sensíveis numa região, e após aprovação 
pela Comissão, os Estados-Membros 
devem ser autorizados a utilizar mais de 
10% do respetivo limite máximo nacional. 
O apoio associado só deve ser concedido 
na medida necessária para criar um 
incentivo à manutenção dos níveis de 
produção atuais nessas regiões. Tal apoio 
deve também ser disponibilizado aos 
agricultores que, em 31 de dezembro de 
2013, detenham direitos especiais ao 
pagamento atribuídos ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 e do
Regulamento (CE) n.º 73/2009 e não 
disponham de hectares elegíveis para a 
ativação de direitos ao pagamento. No que 
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execução sem aplicar o Regulamento (UE) 
n.º 182/2011.

diz respeito à aprovação de apoio 
associado voluntário superior a 10% do 
limite máximo nacional anual fixado por 
Estado-Membro, devem ser conferidos 
poderes à Comissão para adotar atos de 
execução sem aplicar o Regulamento (UE) 
n.º 182/2011.

Or. es

Justificação

Os desequilíbrios na cadeia de valor são uma das causas fundamentais para o 
desaparecimento de certos setores num mercado globalizado e aberto.

Alteração 290
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) É conveniente autorizar os 
Estados-Membros a utilizar uma parte dos 
seus limites máximos nacionais para apoio 
associado, em certos setores e em casos 
claramente definidos. Os recursos 
suscetíveis de serem utilizados para o 
apoio associado devem ser limitados a um 
nível adequado, permitindo 
simultaneamente que esse apoio seja 
concedido nos Estados-Membros ou nas 
suas regiões específicas que enfrentem 
situações especiais, sempre que tipos 
específicos de agricultura ou setores 
agrícolas específicos sejam especialmente 
importantes por motivos económicos, 
ambientais e/ou sociais. Os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
utilizar até 5 % dos seus limites máximos 
nacionais para esse apoio, ou 10%, no caso 
de o respetivo nível de apoio associado em 
pelo menos um dos anos do período 
2010-2013 ter excedido 5%. Contudo, em 
casos devidamente justificados em que 

(33) É conveniente autorizar os 
Estados-Membros a utilizar uma parte dos 
seus limites máximos nacionais para apoio 
associado, em certos setores e em casos 
claramente definidos. Os recursos 
suscetíveis de serem utilizados para o 
apoio associado devem ser limitados a um 
nível adequado, permitindo 
simultaneamente que esse apoio seja 
concedido nos Estados-Membros ou nas 
suas regiões específicas que enfrentem 
situações especiais, sempre que tipos 
específicos de agricultura ou setores 
agrícolas específicos sejam especialmente 
importantes por motivos económicos, 
ambientais, paisagísticos e/ou sociais. Os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
utilizar até 5% dos seus limites máximos 
nacionais para esse apoio, ou 10%, no caso 
de o respetivo nível de apoio associado em 
pelo menos um dos anos do período 
2010-2013 ter excedido 5%. Contudo, em 
casos devidamente justificados em que 
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sejam demonstradas determinadas 
necessidades sensíveis numa região, e após 
aprovação pela Comissão, os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
utilizar mais de 10% do respetivo limite 
máximo nacional. O apoio associado só 
deve ser concedido na medida necessária 
para criar um incentivo à manutenção dos 
níveis de produção atuais nessas regiões. 
Tal apoio deve também ser disponibilizado 
aos agricultores que, em 31 de dezembro 
de 2013, detenham direitos especiais ao 
pagamento atribuídos ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 e do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 e não 
disponham de hectares elegíveis para a 
ativação de direitos ao pagamento. No que 
diz respeito à aprovação de apoio 
associado voluntário superior a 10% do 
limite máximo nacional anual fixado por 
Estado-Membro, devem ser conferidos 
poderes à Comissão para adotar atos de 
execução sem aplicar o Regulamento (UE) 
n.º 182/2011.

sejam demonstradas determinadas 
necessidades sensíveis numa região, e após 
aprovação pela Comissão, os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
utilizar mais de 10% do respetivo limite 
máximo nacional. O apoio associado só 
deve ser concedido na medida necessária 
para criar um incentivo à manutenção dos 
níveis atuais de emprego ou produção 
nessas regiões, visando apoiar setores ou 
tipos de produção que apresentem 
vantagens significativas por razões 
ambientais, incluindo a biodiversidade, a 
sustentabilidade paisagística e a luta 
contra as alterações climáticas. Tal apoio 
deve também ser disponibilizado aos 
agricultores que, em 31 de dezembro de 
2013, detenham direitos especiais ao 
pagamento atribuídos ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 e do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 e não 
disponham de hectares elegíveis para a 
ativação de direitos ao pagamento. No que 
diz respeito à aprovação de apoio 
associado voluntário superior a 10% do 
limite máximo nacional anual fixado por 
Estado-Membro, devem ser conferidos 
poderes à Comissão para adotar atos de 
execução sem aplicar o Regulamento (UE) 
n.º 182/2011.

Or. en

Alteração 291
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) É conveniente autorizar os 
Estados-Membros a utilizar uma parte dos 
seus limites máximos nacionais para apoio 
associado, em certos setores e em casos 
claramente definidos. Os recursos 

(33) É conveniente autorizar os 
Estados-Membros a utilizar uma parte dos 
seus limites máximos nacionais para apoio 
associado, em certos setores e em casos 
claramente definidos. Os recursos 
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suscetíveis de serem utilizados para o 
apoio associado devem ser limitados a um 
nível adequado, permitindo 
simultaneamente que esse apoio seja 
concedido nos Estados-Membros ou nas 
suas regiões específicas que enfrentem 
situações especiais, sempre que tipos 
específicos de agricultura ou setores 
agrícolas específicos sejam especialmente 
importantes por motivos económicos, 
ambientais e/ou sociais. Os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
utilizar até 5% dos seus limites máximos 
nacionais para esse apoio, ou 10%, no caso 
de o respetivo nível de apoio associado em 
pelo menos um dos anos do período 
2010-2013 ter excedido 5 %. Contudo, em 
casos devidamente justificados em que 
sejam demonstradas determinadas 
necessidades sensíveis numa região, e após 
aprovação pela Comissão, os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
utilizar mais de 10% do respetivo limite 
máximo nacional. O apoio associado só 
deve ser concedido na medida necessária 
para criar um incentivo à manutenção dos 
níveis de produção atuais nessas regiões. 
Tal apoio deve também ser disponibilizado 
aos agricultores que, em 31 de dezembro 
de 2013, detenham direitos especiais ao 
pagamento atribuídos ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 e do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 e não 
disponham de hectares elegíveis para a 
ativação de direitos ao pagamento. No que 
diz respeito à aprovação de apoio 
associado voluntário superior a 10 % do 
limite máximo nacional anual fixado por 
Estado-Membro, devem ser conferidos 
poderes à Comissão para adotar atos de 
execução sem aplicar o Regulamento (UE) 
n.º 182/2011.

suscetíveis de serem utilizados para o 
apoio associado devem ser limitados a um 
nível adequado, permitindo 
simultaneamente que esse apoio seja 
concedido nos Estados-Membros ou nas 
suas regiões específicas que enfrentem 
situações especiais, sempre que tipos 
específicos de agricultura ou setores 
agrícolas específicos sejam especialmente 
importantes por motivos económicos, 
ambientais e/ou sociais. Os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
utilizar até 5% dos seus limites máximos 
nacionais para esse apoio, ou 10%, no caso 
de o respetivo nível de apoio associado em 
pelo menos um dos anos do período 
2010-2013 ter excedido 5%. Contudo, em 
casos devidamente justificados em que 
sejam demonstradas determinadas 
necessidades sensíveis numa região, e após 
aprovação pela Comissão, os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
utilizar mais de 10% do respetivo limite 
máximo nacional. O apoio associado só 
deve ser concedido na medida necessária 
para criar um incentivo à manutenção dos 
níveis de produção atuais nessas regiões. 
Tal apoio deve também ser disponibilizado 
aos agricultores que, em 31 de dezembro 
de 2013, detenham direitos especiais ao
pagamento atribuídos ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 e do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 e não 
disponham de hectares elegíveis para a 
ativação de direitos ao pagamento. No que 
diz respeito à aprovação de apoio 
associado voluntário superior a 10 % do 
limite máximo nacional anual fixado por 
Estado-Membro, devem ser conferidos 
poderes à Comissão para adotar atos de 
execução sem aplicar o Regulamento (UE) 
n.º 182/2011. A concessão de apoio 
associado é algo problemática, tendo em 
conta que é condicionada pela situação 
económica, social e ambiental específica. 
A concessão de apoio seria simplificada 
ou facilitada pelo aditamento de novas 
disposições, como «incentivos», com vista 
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a manter os níveis atuais de emprego ou 
de produção nas regiões respetivas ou a 
apoiar os setores ou produtos que 
contribuam substancialmente para 
melhorar o ambiente, para combater as 
alterações climáticas ou para conservar a 
biodiversidade.

Or. ro

Alteração 292
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) É conveniente autorizar os 
Estados-Membros a utilizar uma parte dos 
seus limites máximos nacionais para apoio 
associado, em certos setores e em casos 
claramente definidos. Os recursos 
suscetíveis de serem utilizados para o 
apoio associado devem ser limitados a um 
nível adequado, permitindo 
simultaneamente que esse apoio seja 
concedido nos Estados-Membros ou nas 
suas regiões específicas que enfrentem 
situações especiais, sempre que tipos 
específicos de agricultura ou setores 
agrícolas específicos sejam especialmente 
importantes por motivos económicos, 
ambientais e/ou sociais. Os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
utilizar até 5% dos seus limites máximos 
nacionais para esse apoio, ou 10%, no caso 
de o respetivo nível de apoio associado em 
pelo menos um dos anos do período 
2010-2013 ter excedido 5%. Contudo, em 
casos devidamente justificados em que 
sejam demonstradas determinadas 
necessidades sensíveis numa região, e após 

(33) É conveniente autorizar os 
Estados-Membros a utilizar uma parte dos 
seus limites máximos nacionais para apoio 
associado, em certos setores e em casos 
claramente definidos. Os recursos 
suscetíveis de serem utilizados para o 
apoio associado devem ser limitados a um 
nível adequado, permitindo 
simultaneamente que esse apoio seja 
concedido nos Estados-Membros ou nas 
suas regiões específicas que enfrentem 
situações especiais, sempre que tipos 
específicos de agricultura ou setores 
agrícolas específicos sejam especialmente 
importantes por motivos económicos, 
ambientais e/ou sociais. Os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
utilizar até 5 % dos seus limites máximos 
nacionais para esse apoio, ou 10%, no caso 
de o respetivo nível de apoio associado em 
pelo menos um dos anos do período 
2010-2013 ter excedido 5%. Contudo, em 
casos devidamente justificados em que 
sejam demonstradas determinadas 
necessidades sensíveis numa região, e após 
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aprovação pela Comissão, os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
utilizar mais de 10% do respetivo limite 
máximo nacional. O apoio associado só 
deve ser concedido na medida necessária 
para criar um incentivo à manutenção dos 
níveis de produção atuais nessas regiões.
Tal apoio deve também ser disponibilizado 
aos agricultores que, em 31 de dezembro 
de 2013, detenham direitos especiais ao 
pagamento atribuídos ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 e do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 e não 
disponham de hectares elegíveis para a 
ativação de direitos ao pagamento. No que 
diz respeito à aprovação de apoio 
associado voluntário superior a 10% do 
limite máximo nacional anual fixado por 
Estado-Membro, devem ser conferidos 
poderes à Comissão para adotar atos de 
execução sem aplicar o Regulamento 
(UE) n.º 182/2011.

aprovação pela Comissão, os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
utilizar mais de 10% do respetivo limite 
máximo nacional. O apoio associado só 
deve ser concedido na medida necessária 
para criar um incentivo à manutenção dos 
níveis de produção atuais nessas regiões.
Tal apoio deve também ser disponibilizado 
aos agricultores que, em 31 de dezembro 
de 2013, detenham direitos especiais ao 
pagamento atribuídos ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 e do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 e não 
disponham de hectares elegíveis para a 
ativação de direitos ao pagamento. No que 
diz respeito à aprovação de apoio 
associado voluntário superior a 10% do 
limite máximo nacional anual fixado por 
Estado-Membro, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos delegados 
em conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado.

Or. de

Justificação

Esta decisão não é uma questão técnica, mas sim uma regulamentação.

Alteração 293
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Com o intuito de assegurar uma 
utilização eficiente e direcionada dos 
fundos da União e para evitar o duplo 
financiamento ao abrigo de outros 
instrumentos de apoio similares, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado a fim de estabelecer regras 
relativas às condições de concessão do 

Suprimido
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apoio associado voluntário e regras sobre 
a coerência do mesmo com outras 
medidas da União e sobre o cúmulo de 
apoio.

Or. en

Alteração 294
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) No que se refere ao apoio ao setor do 
algodão, o Regulamento (CE) n.º 73/2009 
considerou necessário que parte do 
mesmo continuasse associado ao cultivo 
de algodão, mediante um pagamento 
específico por hectare elegível, a fim de 
evitar riscos de perturbação da produção 
nas regiões produtoras de algodão, tendo 
em conta todos os fatores que influenciam 
essa escolha. Esta posição deve ser 
mantida, em conformidade com os 
objetivos fixados no Protocolo n.º 4 
relativo ao algodão, anexo ao Ato de 
Adesão de 1979.

Suprimido

Or. en

Alteração 295
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) No que se refere ao apoio ao setor do 
algodão, o Regulamento (CE) n.º 73/2009 
considerou necessário que parte do mesmo 
continuasse associado ao cultivo de 

(35) No que se refere ao apoio ao setor do 
algodão, o Regulamento (CE) n.º 73/2009 
considerou necessário que parte do mesmo 
fosse associado ao cultivo de algodão pela 
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algodão, mediante um pagamento 
específico por hectare elegível, a fim de 
evitar riscos de perturbação da produção 
nas regiões produtoras de algodão, tendo 
em conta todos os fatores que influenciam 
essa escolha. Esta posição deve ser 
mantida, em conformidade com os 
objetivos fixados no Protocolo n.º 4, 
relativo ao algodão, anexo ao Ato de 
Adesão de 1979.

última vez, mediante um pagamento 
específico por hectare elegível, a fim de 
evitar riscos de perturbação da produção 
nas regiões produtoras de algodão, tendo 
em conta todos os fatores que influenciam 
essa escolha. Esta posição deve ser 
temporariamente mantida, em 
conformidade com os objetivos fixados no 
Protocolo n.º 4, relativo ao algodão, anexo 
ao Ato de Adesão de 1979. De modo a 
melhor executar, de futuro, estas medidas 
tendo em conta os desafios da PAC, 
considera-se apropriado avaliar a 
necessidade e a eficácia do pagamento 
específico para o algodão.

Or. de

Alteração 296
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) No que se refere ao apoio ao setor do 
algodão, o Regulamento (CE) n.º 73/2009 
considerou necessário que parte do mesmo 
continuasse associado ao cultivo de 
algodão, mediante um pagamento 
específico por hectare elegível, a fim de 
evitar riscos de perturbação da produção 
nas regiões produtoras de algodão, tendo 
em conta todos os fatores que influenciam 
essa escolha. Esta posição deve ser 
mantida, em conformidade com os 
objetivos fixados no Protocolo n.º 4 
relativo ao algodão, anexo ao Ato de 
Adesão de 1979.

(35) No que se refere ao apoio ao setor do 
algodão, o Regulamento (CE) n.º 73/2009 
considerou necessário que parte do mesmo 
continuasse associado ao cultivo de 
algodão, mediante um pagamento 
específico por hectare elegível, a fim de 
evitar riscos de perturbação da produção 
nas regiões produtoras de algodão, tendo 
em conta todos os fatores que influenciam 
essa escolha. Embora esta posição deva ser 
mantida, em conformidade com os 
objetivos fixados no Protocolo n.º 4 
relativo ao algodão, anexo ao Ato de 
Adesão de 1979, a sua aplicação deve ser 
estritamente limitada e reduzida 
progressivamente.

Or. en
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Alteração 297
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Com vista a permitir uma aplicação 
eficiente do pagamento específico para o 
algodão, deve ser delegado na Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade 
com o artigo 290.º do Tratado a fim de 
estabelecer regras e condições de 
autorização de terras e variedades no que 
diz respeito ao pagamento específico para 
o algodão e regras sobre as condições de 
concessão desse pagamento específico, os 
requisitos de elegibilidade e as práticas 
agronómicas, os critérios de aprovação de 
organizações interprofissionais, as 
obrigações dos produtores e as situações 
em que a organização interprofissional 
aprovada não respeita os referidos 
critérios.

Suprimido

Or. en

Alteração 298
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) O Regulamento (CE) n.º 637/2008 do 
Conselho, de 23 de junho de 2008, que 
altera o Regulamento (CE) n.º 1782/2003 e 
institui programas nacionais de 
reestruturação para o setor do algodão, 
prevê no capítulo 2 que cada 
Estado-Membro produtor de algodão 
apresente à Comissão, de quatro em quatro 
anos e pela primeira vez até 1 de janeiro de 
2009, um projeto de programa de 

(37) O Regulamento (CE) n.º 637/2008 do 
Conselho, de 23 de junho de 2008, que 
altera o Regulamento (CE) n.º 1782/2003 e 
institui programas nacionais de 
reestruturação para o setor do algodão, 
prevê no capítulo 2 que cada 
Estado-Membro produtor de algodão 
apresente à Comissão, de quatro em quatro 
anos e pela primeira vez até 1 de janeiro de 
2009, um projeto de programa de 
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reestruturação quadrienal ou, até 31 de 
dezembro de 2009, um único projeto de 
programa de reestruturação alterado com a 
duração de oito anos. A experiência 
mostrou que a reestruturação do setor do 
algodão seria mais bem servida através de 
outras medidas, incluindo medidas no 
âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada nos 
termos do Regulamento (UE) n.º […] 
[RDR], o que permitiria igualmente uma 
maior coordenação com medidas noutros 
setores. No entanto, os direitos adquiridos 
e as expectativas legítimas das empresas 
que já participam em programas de 
reestruturação devem ser respeitados. Por 
conseguinte, os programas de quatro ou 
oito anos em curso devem ser autorizados a 
prosseguir até ao seu termo. No final desse 
período, no entanto, os programas devem 
ser encerrados. Os fundos disponíveis dos 
programas de quatro anos poderão então 
ser integrados nos fundos da União 
afetados a medidas do âmbito do 
desenvolvimento rural a partir de 2014. Os 
fundos disponíveis após o termo dos 
programas de oito anos não seriam úteis 
para os programas de desenvolvimento 
rural em 2018, atendendo ao período de 
programação, e poderão, por conseguinte, 
ser transferidos com mais proveito para 
regimes de apoio ao abrigo do presente 
regulamento, como já previsto no artigo 
5.º, n.º 2, segundo parágrafo, do 
Regulamento (CE) n.º 637/2008. O 
Regulamento (CE) n.º 637/2008 tornar-se-
á, pois, obsoleto a partir de 1 de janeiro de 
2014 ou 1 de janeiro de 2018 no que 
respeita aos Estados-Membros que tenham, 
respetivamente, programas de quatro e oito 
anos. Há, pois, que revogar o Regulamento 
(CE) n.º 637/2008.

reestruturação quadrienal ou, até 31 de 
dezembro de 2009, um único projeto de 
programa de reestruturação alterado com a 
duração de oito anos. A experiência 
mostrou que a reestruturação do setor do 
algodão seria mais bem servida através de 
outras medidas, incluindo medidas no 
âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada nos 
termos do Regulamento (UE) n.º […] 
[RDR], o que permitiria igualmente uma 
maior coordenação com medidas noutros 
setores. No entanto, os direitos adquiridos 
e as expectativas legítimas das empresas 
que já participam em programas de 
reestruturação devem ser respeitados. Por 
conseguinte, os programas de quatro ou 
oito anos em curso devem ser autorizados a 
prosseguir até ao seu termo. No final desse 
período, no entanto, os programas devem 
ser encerrados. Os fundos disponíveis dos 
programas de quatro anos deverão então 
ser integrados nos fundos da União 
afetados a medidas do âmbito do 
desenvolvimento rural a partir de 2014. Os 
fundos disponíveis após o termo dos 
programas de oito anos não seriam úteis 
para os programas de desenvolvimento 
rural em 2018, atendendo ao período de 
programação, e poderão, por conseguinte, 
ser transferidos com mais proveito para 
regimes de apoio ao abrigo do presente 
regulamento, como já previsto no artigo 
5.º, n.º 2, segundo parágrafo, do 
Regulamento (CE) n.º 637/2008. O 
Regulamento (CE) n.º 637/2008 tornar-se-
á, pois, obsoleto a partir de 1 de janeiro de 
2014 ou 1 de janeiro de 2018 no que 
respeita aos Estados-Membros que tenham, 
respetivamente, programas de quatro e oito 
anos. Há, pois, que revogar o Regulamento 
(CE) n.º 637/2008.

Or. en
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Alteração 299
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) É conveniente instituir um regime 
simples e específico para os pequenos 
agricultores, com o intuito de reduzir os 
custos administrativos ligados à gestão e 
controlo do apoio direto. Para o efeito, 
deve ser estabelecido um pagamento 
forfetário, em substituição de todos os
pagamentos diretos. Devem ser 
introduzidas regras que proporcionem uma 
simplificação das formalidades mediante a 
redução, entre outras, das obrigações 
impostas aos pequenos agricultores, como 
as relacionadas com o pedido de apoio, as 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente, a condicionalidade e os 
controlos previstos no Regulamento (UE) 
n.º […] [RHZ], sem pôr em perigo a 
realização dos objetivos globais da 
reforma, sendo claro que a legislação da 
União, como referida no anexo II do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ] se aplica 
aos pequenos agricultores. O objetivo do 
regime deve ser o de apoiar a atual 
estrutura agrícola de pequenas explorações 
agrícolas na União sem prejudicar a 
evolução para estruturas mais competitivas. 
Por tal motivo, o acesso ao regime deve ser 
limitado às explorações existentes.

(38) Poderá ser instituído um regime 
simples e específico para os pequenos 
agricultores, com o intuito de reduzir os 
custos administrativos ligados à gestão e 
controlo do apoio direto. Para o efeito, 
deve ser estabelecido um pagamento 
forfetário, em substituição de todos os
pagamentos diretos. Devem ser 
introduzidas regras que proporcionem uma 
simplificação das formalidades mediante a 
redução, entre outras, das obrigações 
impostas aos pequenos agricultores, como 
as relacionadas com o pedido de apoio, as 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente, a condicionalidade e os 
controlos previstos no Regulamento (UE) 
n.º […] [RHZ], sem pôr em perigo a 
realização dos objetivos globais da 
reforma, sendo claro que a legislação da 
União, como referida no anexo II do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ] se aplica 
aos pequenos agricultores. No entanto, os 
casos de infrações à legislação ambiental 
devem ser objeto de penalizações sobre o 
pagamento. O objetivo do regime deve ser 
o de apoiar a atual estrutura agrícola de 
pequenas explorações agrícolas na União 
sem prejudicar a evolução para estruturas 
mais competitivas. Por tal motivo, o acesso 
ao regime deve ser limitado às explorações 
existentes. 

Or. en

Alteração 300
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose



PE492.791v01-00 22/177 AM\907852PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) É conveniente instituir um regime 
simples e específico para os pequenos 
agricultores, com o intuito de reduzir os 
custos administrativos ligados à gestão e 
controlo do apoio direto. Para o efeito, 
deve ser estabelecido um pagamento 
forfetário, em substituição de todos os
pagamentos diretos. Devem ser 
introduzidas regras que proporcionem uma 
simplificação das formalidades mediante a 
redução, entre outras, das obrigações 
impostas aos pequenos agricultores, como 
as relacionadas com o pedido de apoio, as 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente, a condicionalidade e os 
controlos previstos no Regulamento (UE) 
n.º […] [RHZ], sem pôr em perigo a 
realização dos objetivos globais da 
reforma, sendo claro que a legislação da 
União, como referida no anexo II do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ] se aplica 
aos pequenos agricultores. O objetivo do 
regime deve ser o de apoiar a atual 
estrutura agrícola de pequenas explorações 
agrícolas na União sem prejudicar a 
evolução para estruturas mais competitivas. 
Por tal motivo, o acesso ao regime deve ser 
limitado às explorações existentes.

(38) Os Estados-Membros devem ser 
autorizados a utilizar uma parte dos seus 
limites máximos nacionais aplicáveis aos 
pagamentos diretos para instituir um 
regime simples e específico para os 
pequenos agricultores, com o intuito de 
reduzir os custos administrativos ligados à 
gestão e controlo do apoio direto. Para o 
efeito, deve ser estabelecido um pagamento 
forfetário, em substituição de todos os
pagamentos diretos. Devem ser 
introduzidas regras que proporcionem uma 
simplificação das formalidades mediante a 
redução, entre outras, das obrigações 
impostas aos pequenos agricultores, como 
as relacionadas com o pedido de apoio, as 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente e os controlos previstos no 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], sem pôr 
em perigo a realização dos objetivos 
globais da reforma, sendo claro que a 
legislação da União, como referida no 
anexo II do Regulamento (UE) n.º […] 
[RHZ] se aplica aos pequenos agricultores. 
As regras sobre condicionalidade 
continuarão, no entanto, a aplicar-se aos 
pequenos agricultores, dado ser 
importante que todos os agricultores que 
recebem verbas da UE, 
independentemente da dimensão das suas 
explorações, respeitem normas ambientais 
mínimas. O objetivo do regime deve ser o 
de apoiar a atual estrutura agrícola de 
pequenas explorações agrícolas na União 
sem prejudicar a evolução para estruturas 
mais competitivas. Por tal motivo, o acesso 
ao regime deve ser limitado às explorações 
existentes.

Or. en
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Alteração 301
James Nicholson, Julie Girling, Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) É conveniente instituir um regime 
simples e específico para os pequenos 
agricultores, com o intuito de reduzir os 
custos administrativos ligados à gestão e 
controlo do apoio direto. Para o efeito, 
deve ser estabelecido um pagamento 
forfetário, em substituição de todos os
pagamentos diretos. Devem ser 
introduzidas regras que proporcionem uma 
simplificação das formalidades mediante a 
redução, entre outras, das obrigações 
impostas aos pequenos agricultores, como 
as relacionadas com o pedido de apoio, as 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente, a condicionalidade e os 
controlos previstos no Regulamento (UE) 
n.º […] [RHZ], sem pôr em perigo a 
realização dos objetivos globais da 
reforma, sendo claro que a legislação da 
União, como referida no anexo II do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ] se aplica 
aos pequenos agricultores. O objetivo do 
regime deve ser o de apoiar a atual 
estrutura agrícola de pequenas explorações 
agrícolas na União sem prejudicar a 
evolução para estruturas mais competitivas. 
Por tal motivo, o acesso ao regime deve ser 
limitado às explorações existentes.

(38) Um Estado-Membro pode instituir um 
regime simples e específico para os 
pequenos agricultores, com o intuito de 
reduzir os custos administrativos ligados à 
gestão e controlo do apoio direto. Para o 
efeito, pode ser estabelecido por um 
Estado-Membro um pagamento forfetário, 
em substituição de todos os pagamentos 
diretos. Podem ser introduzidas regras que 
proporcionem uma simplificação das 
formalidades mediante a redução, entre 
outras, das obrigações impostas aos 
pequenos agricultores, como as 
relacionadas com o pedido de apoio e as 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente, sem pôr em perigo a realização 
dos objetivos globais da reforma, sendo 
claro que a legislação da União, como 
referida no anexo II do Regulamento (UE) 
n.º […] [RHZ] se aplica aos pequenos 
agricultores. O objetivo do regime deve ser 
o de apoiar a atual estrutura agrícola de 
pequenas explorações agrícolas na União 
sem prejudicar a evolução para estruturas 
mais competitivas. Por tal motivo, o acesso 
ao regime deve ser limitado às explorações 
existentes.

Or. en

Alteração 302
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Considerando 38
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Texto da Comissão Alteração

(38) É conveniente instituir um regime 
simples e específico para os pequenos 
agricultores, com o intuito de reduzir os 
custos administrativos ligados à gestão e 
controlo do apoio direto. Para o efeito, 
deve ser estabelecido um pagamento 
forfetário, em substituição de todos os
pagamentos diretos. Devem ser 
introduzidas regras que proporcionem uma 
simplificação das formalidades mediante a 
redução, entre outras, das obrigações 
impostas aos pequenos agricultores, como 
as relacionadas com o pedido de apoio, as 
práticas agrícolas benéficas para o clima 
e o ambiente, a condicionalidade e os 
controlos previstos no Regulamento (UE) 
n.º […] [RHZ], sem pôr em perigo a 
realização dos objetivos globais da 
reforma, sendo claro que a legislação da 
União, como referida no anexo II do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ] se aplica 
aos pequenos agricultores. O objetivo do 
regime deve ser o de apoiar a atual 
estrutura agrícola de pequenas explorações 
agrícolas na União sem prejudicar a 
evolução para estruturas mais competitivas. 
Por tal motivo, o acesso ao regime deve ser 
limitado às explorações existentes.

(38) Um Estado-Membro pode instituir um 
regime simples e específico para os 
pequenos agricultores, com o intuito de 
reduzir os custos administrativos ligados à 
gestão e controlo do apoio direto. Para o 
efeito, pode ser estabelecido por um 
Estado-Membro um pagamento forfetário, 
em substituição de todos os pagamentos 
diretos. Devem ser introduzidas regras que 
proporcionem uma simplificação das 
formalidades mediante a redução, entre 
outras, das obrigações impostas aos 
pequenos agricultores, como as 
relacionadas com o pedido de apoio, sem 
pôr em perigo a realização dos objetivos 
globais da reforma, sendo claro que a 
legislação da União, como referida no 
anexo II do Regulamento (UE) n.º […] 
[RHZ] se aplica aos pequenos agricultores. 
O objetivo do regime deve ser o de apoiar a 
atual estrutura agrícola de pequenas 
explorações agrícolas na União sem 
prejudicar a evolução para estruturas mais 
competitivas. Por tal motivo, o acesso ao 
regime deve ser limitado às explorações 
existentes.

Or. en

Alteração 303
Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) É conveniente instituir um regime 
simples e específico para os pequenos 
agricultores, com o intuito de reduzir os 
custos administrativos ligados à gestão e 

(38) Um Estado-Membro pode instituir um 
regime simples e específico para os 
pequenos agricultores, com o intuito de 
reduzir os custos administrativos ligados à 
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controlo do apoio direto. Para o efeito, 
deve ser estabelecido um pagamento 
forfetário, em substituição de todos os
pagamentos diretos. Devem ser 
introduzidas regras que proporcionem uma 
simplificação das formalidades mediante a 
redução, entre outras, das obrigações 
impostas aos pequenos agricultores, como 
as relacionadas com o pedido de apoio, as 
práticas agrícolas benéficas para o clima e
o ambiente, a condicionalidade e os 
controlos previstos no Regulamento (UE) 
n.º […] [RHZ], sem pôr em perigo a 
realização dos objetivos globais da 
reforma, sendo claro que a legislação da 
União, como referida no anexo II do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ] se aplica 
aos pequenos agricultores. O objetivo do 
regime deve ser o de apoiar a atual 
estrutura agrícola de pequenas explorações 
agrícolas na União sem prejudicar a 
evolução para estruturas mais competitivas. 
Por tal motivo, o acesso ao regime deve ser 
limitado às explorações existentes.

gestão e controlo do apoio direto. Para o 
efeito, pode ser estabelecido por um 
Estado-Membro um pagamento forfetário, 
em substituição de todos os pagamentos 
diretos. Devem ser introduzidas regras que 
proporcionem uma simplificação das 
formalidades mediante a redução, entre 
outras, das obrigações impostas aos 
pequenos agricultores, como as 
relacionadas com o pedido de apoio, as 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente, a condicionalidade e os 
controlos previstos no Regulamento (UE) 
n.º […] [RHZ], sem pôr em perigo a 
realização dos objetivos globais da 
reforma, sendo claro que a legislação da 
União, como referida no anexo II do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ] se aplica 
aos pequenos agricultores. O objetivo do 
regime deve ser o de apoiar a atual 
estrutura agrícola de pequenas explorações 
agrícolas na União sem prejudicar a 
evolução para estruturas mais competitivas. 
Por tal motivo, o acesso ao regime deve ser 
limitado às explorações existentes.

Or. en

Alteração 304
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) É conveniente instituir um regime 
simples e específico para os pequenos 
agricultores, com o intuito de reduzir os 
custos administrativos ligados à gestão e 
controlo do apoio direto. Para o efeito, 
deve ser estabelecido um pagamento 
forfetário, em substituição de todos os
pagamentos diretos. Devem ser 
introduzidas regras que proporcionem uma 

(38) Deve ser possível instituir um regime 
simples e específico para os pequenos 
agricultores, com o intuito de reduzir os 
custos administrativos ligados à gestão e 
controlo do apoio direto. Todavia, os 
Estados-Membros devem ser autorizados 
a decidir eles próprios se pretendem 
instituir um regime específico. Para o 
efeito, deve ser estabelecido um pagamento 



PE492.791v01-00 26/177 AM\907852PT.doc

PT

simplificação das formalidades mediante a 
redução, entre outras, das obrigações 
impostas aos pequenos agricultores, como 
as relacionadas com o pedido de apoio, as 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente, a condicionalidade e os 
controlos previstos no Regulamento (UE) 
n.º […] [RHZ], sem pôr em perigo a 
realização dos objetivos globais da 
reforma, sendo claro que a legislação da 
União, como referida no anexo II do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ] se aplica 
aos pequenos agricultores. O objetivo do 
regime deve ser o de apoiar a atual 
estrutura agrícola de pequenas explorações 
agrícolas na União sem prejudicar a 
evolução para estruturas mais competitivas. 
Por tal motivo, o acesso ao regime deve ser 
limitado às explorações existentes.

forfetário, em substituição de todos os
pagamentos diretos. Devem ser 
introduzidas regras que proporcionem uma 
simplificação das formalidades mediante a 
redução, entre outras, das obrigações 
impostas aos pequenos agricultores, como 
as relacionadas com o pedido de apoio, as 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente, a condicionalidade e os 
controlos previstos no Regulamento (UE) 
n.º […] [RHZ], sem pôr em perigo a 
realização dos objetivos globais da 
reforma, sendo claro que a legislação da 
União, como referida no anexo II do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ] se aplica 
aos pequenos agricultores. O objetivo do 
regime deve ser o de apoiar a atual 
estrutura agrícola de pequenas explorações 
agrícolas na União sem prejudicar a 
evolução para estruturas mais competitivas. 
Por tal motivo, o acesso ao regime deve ser 
limitado às explorações existentes.

Or. en

Alteração 305
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent 
Johansson, Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) É conveniente instituir um regime 
simples e específico para os pequenos 
agricultores, com o intuito de reduzir os 
custos administrativos ligados à gestão e 
controlo do apoio direto. Para o efeito, 
deve ser estabelecido um pagamento 
forfetário, em substituição de todos os
pagamentos diretos. Devem ser 
introduzidas regras que proporcionem uma 
simplificação das formalidades mediante a 
redução, entre outras, das obrigações 
impostas aos pequenos agricultores, como 

(38) Os Estados-Membros devem ser 
autorizados a utilizar uma parte dos seus 
limites máximos nacionais aplicáveis aos 
pagamentos diretos a fim de instituir um 
regime simples e específico para os 
pequenos agricultores, com o intuito de 
reduzir os custos administrativos ligados à 
gestão e controlo do apoio direto. Para o 
efeito, deve ser estabelecido um pagamento 
forfetário, em substituição de todos os
pagamentos diretos. Devem ser 
introduzidas regras que proporcionem uma 
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as relacionadas com o pedido de apoio, as 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente, a condicionalidade e os 
controlos previstos no Regulamento (UE) 
n.º […] [RHZ], sem pôr em perigo a 
realização dos objetivos globais da 
reforma, sendo claro que a legislação da 
União, como referida no anexo II do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ] se aplica 
aos pequenos agricultores. O objetivo do 
regime deve ser o de apoiar a atual 
estrutura agrícola de pequenas explorações 
agrícolas na União sem prejudicar a 
evolução para estruturas mais competitivas. 
Por tal motivo, o acesso ao regime deve ser 
limitado às explorações existentes.

simplificação das formalidades mediante a 
redução, entre outras, das obrigações 
impostas aos pequenos agricultores, como 
as relacionadas com o pedido de apoio, as 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente, bem como os controlos da
condicionalidade previstos no 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], sem pôr 
em perigo a realização dos objetivos 
globais da reforma, sendo claro que a 
legislação da União, como referida no 
anexo II do Regulamento (UE) n.º […] 
[RHZ] se aplica aos pequenos agricultores. 
O objetivo do regime deve ser o de apoiar a 
atual estrutura agrícola de pequenas 
explorações agrícolas na União sem 
prejudicar a evolução para estruturas mais 
competitivas e sem entravar a mudança 
estrutural na agricultura. Por tal motivo, 
o acesso ao regime deve ser limitado às 
explorações existentes.

Or. en

Alteração 306
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) É conveniente instituir um regime 
simples e específico para os pequenos 
agricultores, com o intuito de reduzir os 
custos administrativos ligados à gestão e 
controlo do apoio direto. Para o efeito, 
deve ser estabelecido um pagamento 
forfetário, em substituição de todos os 
pagamentos diretos. Devem ser 
introduzidas regras que proporcionem uma 
simplificação das formalidades mediante a 
redução, entre outras, das obrigações 
impostas aos pequenos agricultores, como 
as relacionadas com o pedido de apoio, as 

(38) É conveniente instituir um regime 
simples e específico para os pequenos 
agricultores, com o intuito de ajudar os 
pequenos agricultores e grupos de 
produtores a participarem nas atividades 
agrícolas. Para o efeito, deve ser 
estabelecido um regime especial no 
quadro dos pagamentos diretos.  Devem 
ser introduzidas regras que proporcionem 
uma simplificação das formalidades. O 
regime dos pequenos agricultores não deve 
assumir um modelo de autoexclusão 
(«opt-out») para pequenas empresas que 
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práticas agrícolas benéficas para o clima 
e o ambiente, a condicionalidade e os 
controlos previstos no Regulamento (UE) 
n.º […] [RHZ], sem pôr em perigo a 
realização dos objetivos globais da 
reforma, sendo claro que a legislação da 
União, como referida no anexo II do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ] se 
aplica aos pequenos agricultores. O 
objetivo do regime deve ser o de apoiar a 
atual estrutura agrícola de pequenas 
explorações agrícolas na União sem 
prejudicar a evolução para estruturas mais 
competitivas. Por tal motivo, o acesso ao 
regime deve ser limitado às explorações 
existentes.

ajude os agricultores a abandonar este 
setor. Por isso, os agricultores devem ter a 
possibilidade de entrar ou sair do «regime 
dos pequenos agricultores» e transitar 
para outro sistema agrícola definido no 
presente regulamento. Os pequenos 
agricultores não devem ficar 
automaticamente isentos das medidas 
ecológicas e devem respeitar a 
condicionalidade. O objetivo do regime 
deve ser o de apoiar a atual estrutura 
agrícola de pequenas explorações agrícolas 
na União sem prejudicar a evolução para 
estruturas mais competitivas.

Or. en

Alteração 307
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) É conveniente instituir um regime 
simples e específico para os pequenos 
agricultores, com o intuito de reduzir os 
custos administrativos ligados à gestão e 
controlo do apoio direto. Para o efeito, 
deve ser estabelecido um pagamento 
forfetário, em substituição de todos os 
pagamentos diretos. Devem ser 
introduzidas regras que proporcionem uma 
simplificação das formalidades mediante a 
redução, entre outras, das obrigações 
impostas aos pequenos agricultores, como 
as relacionadas com o pedido de apoio, as 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente, a condicionalidade e os 
controlos previstos no Regulamento (UE) 
n.º […] [RHZ], sem pôr em perigo a 
realização dos objetivos globais da 
reforma, sendo claro que a legislação da 

(38) É conveniente instituir dois tipos de 
apoio simples para os pequenos 
agricultores. Por um lado, um regime 
simples e específico para as explorações 
agrícolas de muito pequena dimensão e as 
explorações agrícolas familiares, com o 
intuito de reduzir os custos administrativos 
ligados à gestão e controlo do apoio direto. 
Para o efeito, deve ser estabelecido um 
pagamento forfetário, em substituição de 
todos os pagamentos diretos. Devem ser 
introduzidas regras que proporcionem uma 
simplificação das formalidades mediante a 
redução, entre outras, das obrigações 
impostas aos pequenos agricultores, como 
as relacionadas com o pedido de apoio, as 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente, a condicionalidade e os 
controlos previstos no Regulamento (UE) 
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União, como referida no anexo II do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ] se aplica 
aos pequenos agricultores. O objetivo do 
regime deve ser o de apoiar a atual 
estrutura agrícola de pequenas explorações 
agrícolas na União sem prejudicar a 
evolução para estruturas mais competitivas. 
Por tal motivo, o acesso ao regime deve ser 
limitado às explorações existentes.

n.º […] [RHZ], sem pôr em perigo a 
realização dos objetivos globais da 
reforma, sendo claro que a legislação da 
União, como referida no anexo II do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ] se aplica 
aos pequenos agricultores. O objetivo do 
regime deve ser o de apoiar a atual 
estrutura agrícola de pequenas explorações 
agrícolas na União sem prejudicar a 
evolução para estruturas mais produtivas. 
Por tal motivo, o acesso ao regime deve ser 
limitado às explorações existentes. Por 
outro lado, um apoio às pequenas 
explorações agrícolas, complementar a 
outros apoios pagos ao agricultor. Devem 
ser aplicadas obrigações impostas às 
pequenas explorações agrícolas, 
vinculadas ao pedido de apoio, às práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente, à condicionalidade e aos 
controlos, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º [...] [RHZ].

Or. fr

Alteração 308
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) É conveniente instituir um regime 
simples e específico para os pequenos 
agricultores, com o intuito de reduzir os 
custos administrativos ligados à gestão e 
controlo do apoio direto. Para o efeito, 
deve ser estabelecido um pagamento 
forfetário, em substituição de todos os 
pagamentos diretos. Devem ser 
introduzidas regras que proporcionem uma 
simplificação das formalidades mediante a 
redução, entre outras, das obrigações 
impostas aos pequenos agricultores, como 
as relacionadas com o pedido de apoio, as 

(38) É conveniente instituir um regime 
simples e específico para os pequenos 
agricultores, com o intuito de reduzir os 
custos administrativos ligados à gestão e 
controlo do apoio direto. Para o efeito, 
deve ser estabelecido um pagamento 
forfetário, em substituição de todos os 
pagamentos diretos. Devem ser 
introduzidas regras que proporcionem uma 
simplificação das formalidades mediante a 
redução, entre outras, das obrigações 
impostas aos pequenos agricultores, como 
as relacionadas com o pedido de apoio e as 
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práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente, a condicionalidade e os 
controlos previstos no Regulamento (UE) 
n.º […] [RHZ], sem pôr em perigo a 
realização dos objetivos globais da 
reforma, sendo claro que a legislação da 
União, como referida no anexo II do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], se 
aplica aos pequenos agricultores. O 
objetivo do regime deve ser o de apoiar a 
atual estrutura agrícola de pequenas 
explorações agrícolas na União sem 
prejudicar a evolução para estruturas mais 
competitivas. Por tal motivo, o acesso ao 
regime deve ser limitado às explorações 
existentes.

práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente, sem pôr em perigo a realização 
dos objetivos globais da reforma, sendo 
claro que a condicionalidade e a legislação 
da União, como referida no anexo II do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], se 
aplicam aos pequenos agricultores. O 
objetivo do regime deve ser o de apoiar a 
atual estrutura agrícola de pequenas 
explorações agrícolas na União sem 
prejudicar a evolução para estruturas mais 
competitivas. Por tal motivo, o acesso ao 
regime deve ser limitado às explorações 
existentes.

Or. de

Alteração 309
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) É conveniente instituir um regime 
simples e específico para os pequenos 
agricultores, com o intuito de reduzir os 
custos administrativos ligados à gestão e 
controlo do apoio direto. Para o efeito, 
deve ser estabelecido um pagamento 
forfetário, em substituição de todos os 
pagamentos diretos. Devem ser 
introduzidas regras que proporcionem uma 
simplificação das formalidades mediante a 
redução, entre outras, das obrigações 
impostas aos pequenos agricultores, como 
as relacionadas com o pedido de apoio, as 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente, a condicionalidade e os 
controlos previstos no Regulamento (UE) 
n.º […] [RHZ], sem pôr em perigo a 
realização dos objetivos globais da 
reforma, sendo claro que a legislação da 

(38) É conveniente instituir um regime 
simples e específico para os pequenos 
agricultores, com o intuito de reduzir os 
custos administrativos ligados à gestão e 
controlo do apoio direto. Para o efeito, 
deve ser estabelecido um pagamento 
forfetário, em substituição de todos os 
pagamentos diretos. Devem ser 
introduzidas regras que proporcionem uma 
simplificação das formalidades mediante a 
redução, entre outras, das obrigações 
impostas aos pequenos agricultores, como 
as relacionadas com o pedido de apoio, as 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente, a condicionalidade e os 
controlos previstos no Regulamento (UE) 
n.º […] [RHZ], sem pôr em perigo a 
realização dos objetivos globais da 
reforma, sendo claro que a legislação da 
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União, como referida no anexo II do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ] se aplica 
aos pequenos agricultores. O objetivo do 
regime deve ser o de apoiar a atual
estrutura agrícola de pequenas explorações 
agrícolas na União sem prejudicar a 
evolução para estruturas mais competitivas. 
Por tal motivo, o acesso ao regime deve 
ser limitado às explorações existentes.

União, como referida no anexo II do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ] se aplica 
aos pequenos agricultores. O objetivo do 
regime deve ser o de apoiar a estrutura 
agrícola de pequenas explorações agrícolas 
na União sem prejudicar a evolução para 
estruturas mais produtivas.

Or. pt

Alteração 310
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) É conveniente instituir um regime 
simples e específico para os pequenos 
agricultores, com o intuito de reduzir os 
custos administrativos ligados à gestão e 
controlo do apoio direto. Para o efeito, 
deve ser estabelecido um pagamento 
forfetário, em substituição de todos os 
pagamentos diretos. Devem ser 
introduzidas regras que proporcionem uma 
simplificação das formalidades mediante a 
redução, entre outras, das obrigações 
impostas aos pequenos agricultores, como 
as relacionadas com o pedido de apoio, as 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente, a condicionalidade e os 
controlos previstos no Regulamento (UE) 
n.º […] [RHZ], sem pôr em perigo a 
realização dos objetivos globais da 
reforma, sendo claro que a legislação da 
União, como referida no anexo II do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ] se aplica 
aos pequenos agricultores. O objetivo do 
regime deve ser o de apoiar a atual 
estrutura agrícola de pequenas explorações 
agrícolas na União sem prejudicar a 
evolução para estruturas mais competitivas. 

(38) É conveniente instituir um regime 
simples e específico para os pequenos 
agricultores, com o intuito de reduzir os 
custos administrativos ligados à gestão e 
controlo do apoio direto. Para o efeito, 
deve ser estabelecido um pagamento 
forfetário, em substituição de todos os 
pagamentos diretos. Devem ser 
introduzidas regras que proporcionem uma 
simplificação das formalidades mediante a 
redução, entre outras, das obrigações 
impostas aos pequenos agricultores, como 
as relacionadas com o pedido de apoio, as 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente, a condicionalidade e os 
controlos previstos no Regulamento (UE) 
n.º […] [RHZ], sem pôr em perigo a 
realização dos objetivos globais da 
reforma, sendo claro que a legislação da 
União, como referida no anexo II do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ] se aplica 
aos pequenos agricultores. O objetivo do 
regime deve ser o de apoiar a atual 
estrutura agrícola de pequenas explorações 
agrícolas na União sem prejudicar a
evolução para estruturas mais sustentáveis. 
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Por tal motivo, o acesso ao regime deve ser 
limitado às explorações existentes.

Por tal motivo, o acesso ao regime deve ser 
limitado às explorações existentes.

Or. fr

Justificação

L'agriculture européenne n'a cessé de s'adapter et a gagné en productivité et en qualité mais 
elle n'assure pas ou mal le bien être des agriculteurs et des agricultrices et des éleveurs. Le 
concept de "compétitivité" signifie aussi privilégier les zones les plus productives, souvent en 
appauvrissant les sols, au mépris des zones réputées plus pauvres et moins accessibles.Or 
l'agriculture doit être liée au sol et aux territoires et nous avons besoin de toutes les 
agricultures européennes pour assurer notre souveraineté alimentaire.C'est pourquoi le 
concept de durabilité s'impose car il recouvre une triple dimension : économique, sociale et 
environnementale.

Alteração 311
Gabriel Mato Adrover

Proposta de regulamento
Considerando 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(39-A) A agricultura das regiões 
ultraperiféricas tem de fazer face a 
dificuldades específicas que resultam da 
sua insularidade e afastamento, sendo por 
isso necessário conceder-lhes um 
tratamento específico através de 
disposições separadas, constantes 
atualmente no Regulamento (CE) 
n.º 247/2006. Os fortes obstáculos que 
existem nessas áreas, por razões 
geográficas e climáticas, à diversificação 
das produções tornam necessário alargar 
esse tratamento específico às decisões 
adotadas pela União Europeia no domínio 
orçamental relacionadas com o presente 
regulamento.

Or. es



AM\907852PT.doc 33/177 PE492.791v01-00

PT

Alteração 312
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) Por uma questão de simplificação, e a 
fim de ter em conta a situação específica 
das regiões ultraperiféricas, importa que os 
pagamentos diretos nessas regiões sejam 
geridos no âmbito dos programas de apoio 
estabelecidos pelo Regulamento (CE) n.º 
247/2006. Em consequência, as 
disposições do presente regulamento 
relativas ao regime de pagamentos de base 
e pagamentos conexos e ao apoio 
associado não devem aplicar-se a essas 
regiões.

(40) Por uma questão de simplificação e de 
modo a melhor adequar a PAC à situação 
específica das regiões ultraperiféricas - que 
sofrem de pequena escala e grande 
afastamento dos mercados - importa que 
os pagamentos diretos, bem como todos os 
apoios ao rendimento dos agricultores, 
nessas regiões sejam geridos no âmbito dos 
programas de apoio estabelecidos pelo 
Regulamento (CE) n.º 247/2006. Em 
consequência, as disposições do presente 
regulamento relativas ao regime de 
pagamentos de base e pagamentos conexos 
e ao apoio associado não devem aplicar-se 
a essas regiões.

Or. pt

Alteração 313
Gabriel Mato Adrover

Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) Por uma questão de simplificação, e a 
fim de ter em conta a situação específica 
das regiões ultraperiféricas, importa que os 
pagamentos diretos nessas regiões sejam 
geridos no âmbito dos programas de apoio 
estabelecidos pelo Regulamento (CE) 
n.º 247/2006. Em consequência, as 
disposições do presente regulamento 
relativas ao regime de pagamentos de base 
e pagamentos conexos e ao apoio 
associado não devem aplicar-se a essas 
regiões.

(40) Por uma questão de simplificação, e a 
fim de ter em conta a situação específica 
das regiões ultraperiféricas, importa que os 
pagamentos diretos nessas regiões sejam 
geridos no âmbito dos programas de apoio 
estabelecidos pelo Regulamento (CE) 
n.º 247/2006. Em consequência, as 
disposições do presente regulamento 
relativas ao regime de pagamentos de base 
e pagamentos conexos e ao apoio 
associado não devem aplicar-se a essas 
regiões. No entanto, será conveniente 
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analisar o impacto que qualquer alteração 
ao presente regulamento poderá ter 
nessas regiões.

Or. es

Alteração 314
Esther Herranz García, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta de regulamento
Considerando 40-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(40-A) A heterogeneidade do setor 
agrícola em determinadas zonas isoladas 
com sistemas produtivos pouco eficientes 
requer instrumentos de política agrícola 
específicos, sobre os quais a União 
Europeia dispõe de experiência suficiente, 
e que procuram uma melhor orientação 
do setor para o mercado, diminuem o 
impacto ambiental pelo abandono da 
atividade e permitem a fixação de tecido 
social nas zonas rurais em consonância 
com a ambicionada sustentabilidade. O 
estudo de regimes específicos para os 
territórios insulares da União Europeia 
que, devido às suas características, 
possuem semelhanças com aqueles 
territórios em que estes instrumentos de 
política agrícola já demonstraram ter 
êxito, deve ser aprofundado. 

Or. es

Alteração 315
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Considerando 42-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(42-A) Para reforçar os critérios sociais, 
os Estados devem promover e estabelecer 
sistemas de certificação da pegada laboral 
(certificação social acreditada com a 
participação dos parceiros sociais), que 
funcione não só como meio de 
informação ao consumidor, mas também 
como estímulo a uma responsabilidade 
social das empresas que transpareça e 
selecione favoravelmente as melhores 
relações e práticas laborais. Este sistema 
de informação sobre a pegada laboral 
também poderá ser aplicável aos produtos 
de importação.

Or. es

Alteração 316
Liam Aylward, Marian Harkin

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) Com vista a reforçar a sua política de 
desenvolvimento rural, é conveniente dar 
aos Estados-Membros a possibilidade de 
transferir fundos do respetivo limite 
máximo de pagamentos diretos para o seu 
apoio afetado ao desenvolvimento rural. 
Simultaneamente, aos Estados-Membros 
em que o nível do apoio direto permanece 
inferior a 90 % da média do nível de apoio 
da União deve ser dada a possibilidade de 
transferir fundos do seu apoio afetado ao 
desenvolvimento rural para o respetivo 
limite máximo de pagamentos diretos. 
Tais opções devem ser feitas, dentro de 
certos limites, uma só vez e para todo o 
período de aplicação do presente 
regulamento.

(43) Com vista a reforçar a sua política de 
desenvolvimento rural, é conveniente dar 
aos Estados-Membros a possibilidade de 
transferir fundos do respetivo limite 
máximo de pagamentos diretos para o seu 
apoio afetado ao desenvolvimento rural. 
Todas as verbas assim transferidas devem 
ser objeto de um cofinanciamento por 
parte do Estado-Membro correspondente 
à taxa aplicável ao Programa de 
Desenvolvimento Rural no respetivo 
Estado-Membro.
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Or. en

Justificação

Se não existir um requisito respeitante ao cofinanciamento haverá o risco de que as verbas do 
primeiro pilar possam ser usadas pelos Estados-Membros para reduzirem as suas 
necessidades de cofinanciamento, melhorando deste modo as finanças públicas à custa da 
PAC.

Alteração 317
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) Com vista a reforçar a sua política de 
desenvolvimento rural, é conveniente dar 
aos Estados-Membros a possibilidade de 
transferir fundos do respetivo limite 
máximo de pagamentos diretos para o seu 
apoio afetado ao desenvolvimento rural. 
Simultaneamente, aos Estados-Membros 
em que o nível do apoio direto permanece 
inferior a 90 % da média do nível de apoio 
da União deve ser dada a possibilidade de 
transferir fundos do seu apoio afetado ao 
desenvolvimento rural para o respetivo 
limite máximo de pagamentos diretos. 
Tais opções devem ser feitas, dentro de 
certos limites, uma só vez e para todo o 
período de aplicação do presente 
regulamento.

(43) Com vista a reforçar a sua política de 
desenvolvimento rural, é conveniente dar 
aos Estados-Membros a possibilidade de 
transferir fundos do respetivo limite 
máximo de pagamentos diretos para o seu 
apoio afetado ao desenvolvimento rural. 
Todas as verbas assim transferidas devem 
ser objeto de um cofinanciamento por 
parte do Estado-Membro correspondente 
à taxa aplicável ao Programa de 
Desenvolvimento Rural no respetivo 
Estado-Membro.

Or. en

Alteração 318
Brian Simpson, Karin Kadenbach, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Considerando 43
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Texto da Comissão Alteração

(43) Com vista a reforçar a sua política de 
desenvolvimento rural, é conveniente dar 
aos Estados-Membros a possibilidade de 
transferir fundos do respetivo limite 
máximo de pagamentos diretos para o seu 
apoio afetado ao desenvolvimento rural. 
Simultaneamente, aos Estados-Membros 
em que o nível do apoio direto permanece 
inferior a 90 % da média do nível de apoio 
da União deve ser dada a possibilidade de 
transferir fundos do seu apoio afetado ao 
desenvolvimento rural para o respetivo 
limite máximo de pagamentos diretos.
Tais opções devem ser feitas, dentro de 
certos limites, uma só vez e para todo o 
período de aplicação do presente 
regulamento.

(43) Com vista a reforçar a sua política de 
desenvolvimento rural, é conveniente dar 
aos Estados-Membros a possibilidade de 
transferir fundos do respetivo limite 
máximo de pagamentos diretos para o seu 
apoio afetado ao desenvolvimento rural. 
Tal opção deve ser feita, dentro de certos 
limites, uma só vez e para todo o período 
de aplicação do presente regulamento.

Or. en

Justificação

Tal disposição reduziria a preocupação com o facto de a PAC apoiar a despesa pública com 
bens públicos e representaria um significativo passo atrás na evolução da PAC, e por isso 
devia ser suprimida.

Alteração 319
George Lyon, Phil Bennion

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) Com vista a reforçar a sua política de 
desenvolvimento rural, é conveniente dar 
aos Estados-Membros a possibilidade de 
transferir fundos do respetivo limite 
máximo de pagamentos diretos para o seu 
apoio afetado ao desenvolvimento rural. 
Simultaneamente, aos Estados-Membros 
em que o nível do apoio direto permanece 
inferior a 90 % da média do nível de apoio 

(43) Com vista a reforçar a sua política de 
desenvolvimento rural, é conveniente dar 
aos Estados-Membros a possibilidade de 
transferir fundos do respetivo limite 
máximo de pagamentos diretos para o seu 
apoio afetado ao desenvolvimento rural. 
Todas as verbas assim transferidas não 
devem representar mais de 15 % dos seus 
limites máximos aplicáveis aos 
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da União deve ser dada a possibilidade de 
transferir fundos do seu apoio afetado ao 
desenvolvimento rural para o respetivo 
limite máximo de pagamentos diretos. Tais 
opções devem ser feitas, dentro de certos 
limites, uma só vez e para todo o período 
de aplicação do presente regulamento.

pagamentos e devem ser usadas em 
cofinanciamentos. Todos os 
Estados-Membros devem poder aumentar 
essa transferência num montante 
proporcional aos montantes que não 
tenham sido concedidos a título de apoio 
às zonas com condicionantes naturais. 
Devem igualmente poder optar por 
transferir montantes não utilizados para a 
«ecologização», de modo a dar um apoio
adicional a medidas agroambientais de 
desenvolvimento rural. Simultaneamente, 
aos Estados-Membros em que o nível do 
apoio direto permanece inferior a 90 % da 
média do nível de apoio da União deve ser 
dada a possibilidade de transferir fundos do 
seu apoio afetado ao desenvolvimento rural 
para o respetivo limite máximo de 
pagamentos diretos. Tais opções devem ser 
feitas, dentro de certos limites, uma só vez 
e para todo o período de aplicação do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 320
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) Com vista a reforçar a sua política de 
desenvolvimento rural, é conveniente dar 
aos Estados-Membros a possibilidade de 
transferir fundos do respetivo limite 
máximo de pagamentos diretos para o seu 
apoio afetado ao desenvolvimento rural. 
Simultaneamente, aos Estados-Membros 
em que o nível do apoio direto permanece 
inferior a 90 % da média do nível de apoio 
da União deve ser dada a possibilidade de 
transferir fundos do seu apoio afetado ao 
desenvolvimento rural para o respetivo 
limite máximo de pagamentos diretos. Tais 

(43) Com vista a reforçar a sua política de 
desenvolvimento rural, é conveniente dar 
aos Estados-Membros a possibilidade de 
transferir fundos do respetivo limite 
máximo de pagamentos diretos para o seu 
apoio afetado ao desenvolvimento rural.
Estes fundos, uma vez transferidos, não 
serão cofinanciáveis. Por conseguinte, os 
Estados-Membros que beneficiem de um 
nível de pagamento direto situado abaixo 
da média europeia poderão consolidar a 
transferência de fundos do Pilar I para o 
Pilar II. Simultaneamente, aos Estados-
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opções devem ser feitas, dentro de certos 
limites, uma só vez e para todo o período 
de aplicação do presente regulamento.

Membros em que o nível do apoio direto 
permanece inferior a 90 % da média do 
nível de apoio da União deve ser dada a 
possibilidade de transferir fundos do seu 
apoio afetado ao desenvolvimento rural 
para o respetivo limite máximo de 
pagamentos diretos. Tais opções devem ser 
feitas, dentro de certos limites, uma só vez 
e para todo o período de aplicação do 
presente regulamento.

Or. fr

Alteração 321
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) Com vista a reforçar a sua política de 
desenvolvimento rural, é conveniente dar 
aos Estados-Membros a possibilidade de 
transferir fundos do respetivo limite 
máximo de pagamentos diretos para o seu 
apoio afetado ao desenvolvimento rural. 
Simultaneamente, aos Estados-Membros 
em que o nível do apoio direto permanece 
inferior a 90% da média do nível de apoio 
da União deve ser dada a possibilidade de 
transferir fundos do seu apoio afetado ao 
desenvolvimento rural para o respetivo 
limite máximo de pagamentos diretos. Tais 
opções devem ser feitas, dentro de certos 
limites, uma só vez e para todo o período 
de aplicação do presente regulamento.

(43) Com vista a reforçar a sua política de 
desenvolvimento rural, é conveniente dar 
aos Estados-Membros a possibilidade de 
transferir fundos do respetivo limite 
máximo de pagamentos diretos para o seu 
apoio afetado ao desenvolvimento rural. 
Simultaneamente, aos Estados-Membros 
em que o nível do apoio direto permanece 
inferior a 90% da média do nível de apoio 
da União deve ser dada a possibilidade de 
transferir fundos do seu apoio afetado ao 
desenvolvimento rural para o respetivo 
limite máximo de pagamentos diretos. Tais 
opções devem ser feitas, dentro de certos 
limites, uma só vez e para todo o período 
de aplicação do presente regulamento. É 
importante definir o modo como os 
fundos podem ser reutilizados, dado o 
facto de a ecologização ser obrigatória e 
constituir a base para projetos 
agroambientais ao abrigo do segundo 
pilar.

Or. ro
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Alteração 322
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) Com vista a reforçar a sua política de 
desenvolvimento rural, é conveniente dar 
aos Estados-Membros a possibilidade de 
transferir fundos do respetivo limite 
máximo de pagamentos diretos para o seu 
apoio afetado ao desenvolvimento rural. 
Simultaneamente, aos Estados-Membros 
em que o nível do apoio direto permanece 
inferior a 90% da média do nível de apoio 
da União deve ser dada a possibilidade de 
transferir fundos do seu apoio afetado ao 
desenvolvimento rural para o respetivo 
limite máximo de pagamentos diretos. Tais 
opções devem ser feitas, dentro de certos 
limites, uma só vez e para todo o período 
de aplicação do presente regulamento.

(43) Com vista a reforçar a sua política de 
desenvolvimento rural, é conveniente dar 
aos Estados-Membros a possibilidade de 
transferir fundos do respetivo limite 
máximo de pagamentos diretos para o seu 
apoio afetado ao desenvolvimento rural. 
Neste contexto, os Estados-Membros 
podem conceder prioridade ao 
financiamento das medidas de 
concentração da oferta através do reforço 
das organizações de produtores previstas 
pelo regulamento para o desenvolvimento 
rural. Simultaneamente, aos 
Estados-Membros em que o nível do apoio 
direto permanece inferior a 90% da média 
do nível de apoio da União deve ser dada a 
possibilidade de transferir fundos do seu 
apoio afetado ao desenvolvimento rural 
para o respetivo limite máximo de 
pagamentos diretos. Tais opções devem ser 
feitas, dentro de certos limites, uma só vez 
e para todo o período de aplicação do 
presente regulamento.

Or. it

Alteração 323
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) Com vista a reforçar a sua política de 
desenvolvimento rural, é conveniente dar 

(43) Com vista a reforçar a sua política de 
desenvolvimento rural, é conveniente dar 
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aos Estados-Membros a possibilidade de 
transferir fundos do respetivo limite 
máximo de pagamentos diretos para o seu 
apoio afetado ao desenvolvimento rural. 
Simultaneamente, aos Estados-Membros 
em que o nível do apoio direto permanece 
inferior a 90% da média do nível de apoio 
da União deve ser dada a possibilidade de 
transferir fundos do seu apoio afetado ao 
desenvolvimento rural para o respetivo 
limite máximo de pagamentos diretos. Tais 
opções devem ser feitas, dentro de certos 
limites, uma só vez e para todo o período 
de aplicação do presente regulamento.

aos Estados-Membros a possibilidade de 
transferir fundos do respetivo limite 
máximo de pagamentos diretos para o seu 
apoio afetado ao desenvolvimento rural. 
Simultaneamente, aos Estados-Membros 
em que o nível do apoio direto permanece 
inferior a 90% da média do nível de apoio 
da União deve ser dada a possibilidade de 
transferir fundos do seu apoio afetado ao 
desenvolvimento rural para o respetivo 
limite máximo de pagamentos diretos. Tais 
opções devem ser feitas, dentro de certos 
limites e sempre que possível, uma só vez 
e para todo o período de aplicação do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 324
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Considerando 44-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(44-A) Com vista a proteger o estado das 
paisagens europeias, os pagamentos ao 
abrigo do presente regulamento devem ser 
coerentes com os princípios da Convenção 
Europeia da Paisagem e o artigo 3.º do 
Tratado de Lisboa, que prevê a 
salvaguarda e o desenvolvimento do 
património cultural europeu. A paisagem 
constitui uma vertente fulcral da tradição 
cultural e regional, enriquecendo a 
diversidade cultural e geográfica e 
servindo também como uma base da 
nossa biodiversidade moderna, moldada 
por séculos de gestão agrícola e silvícola.

Or. en
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Alteração 325
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º
Termo dos pagamentos diretos

1. Os pagamentos diretos terminam até 
2015, sendo que:
a) o termo ocorre progressivamente;
b) os recursos liberados são utilizados 
para os programas de proteção e 
melhoria:
i) do ambiente;
ii) da pecuária;
iii) dos recursos hídricos e da qualidade 
dos recursos hídricos;
iv) dos solos e da qualidade dos solos;
v) das alterações climáticas;
c) os recursos liberados são utilizados 
com uma participação de 100% no âmbito 
regional.

Or. de

Alteração 326
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) um pagamento para os agricultores 
que observam práticas agrícolas benéficas 
para o clima e o ambiente,

Suprimido

Or. en
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Alteração 327
de Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) um pagamento para os agricultores 
que observam práticas agrícolas benéficas 
para o clima e o ambiente,

Suprimido

Or. en

Alteração 328
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) um pagamento para os agricultores que 
observam práticas agrícolas benéficas para 
o clima e o ambiente,

ii) um pagamento para os agricultores que 
adotam práticas agrícolas sustentáveis e 
avançadas, benéficas para a 
biodiversidade, a boa gestão da fertilidade 
dos solos e das águas, o clima e o 
ambiente, e que vão para além das regras 
de condicionalidade.

Or. en

Alteração 329
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) um pagamento para os agricultores que ii) um regime obrigatório para os 
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observam práticas agrícolas benéficas para 
o clima e o ambiente;

Estados-Membros mas voluntário para os 
agricultores que preveja um pagamento 
para os agricultores que observam práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente;

Or. it

Alteração 330
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) um pagamento para os agricultores que 
observam práticas agrícolas benéficas para 
o clima e o ambiente,

ii) um pagamento adicional para os 
agricultores que observam práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente,

Or. de

Alteração 331
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) um pagamento para os agricultores que 
observam práticas agrícolas benéficas para 
o clima e o ambiente,

ii) um pagamento complementar para os 
agricultores que observam práticas
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente,

Or. en

Alteração 332
Mariya Gabriel
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii-A) Um novo sistema de pagamentos 
para colónias de abelhas no setor da 
apicultura financiado pela UE;

Or. bg

Alteração 333
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) um pagamento para os jovens
agricultores que iniciam a sua atividade 
agrícola,

iv) um pagamento para os novos
agricultores que iniciam a sua atividade 
agrícola,

Or. fr

Alteração 334
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) um pagamento para os jovens 
agricultores que iniciam a sua atividade 
agrícola,

iv) um pagamento voluntário para os 
jovens agricultores que iniciam a sua 
atividade agrícola,

Or. en

Justificação

As medidas do segundo pilar relacionadas com jovens agricultores são uma forma mais 
eficaz de apoiar e encorajar novos interessados. Neste sentido, as medidas do primeiro pilar 
devem ser executadas pelos Estados-Membros a título voluntário.
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Alteração 335
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) um pagamento para os jovens 
agricultores que iniciam a sua atividade 
agrícola,

iv) um pagamento voluntário para os 
jovens agricultores que iniciam a sua 
atividade agrícola,

Or. en

Justificação

O pagamento aos jovens agricultores deve ser opcional para os Estados-Membros e as 
regiões.

Alteração 336
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) um pagamento para os jovens 
agricultores que iniciam a sua atividade 
agrícola,

iv) um pagamento voluntário para os 
jovens agricultores que iniciam a sua 
atividade agrícola,

Or. en

Alteração 337
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – alínea b) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) um pagamento para os jovens 
agricultores que iniciam a sua atividade 

iv) um pagamento voluntário para os 
jovens agricultores que iniciam a sua 
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agrícola, atividade agrícola,

Or. de

Alteração 338
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) um pagamento para os jovens 
agricultores que iniciam a sua atividade 
agrícola,

iv) um pagamento para os jovens 
agricultores e novos operadores que 
iniciam a sua atividade agrícola,

Or. en

Alteração 339
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) um pagamento para os jovens 
agricultores que iniciam a sua atividade 
agrícola,

iv) um pagamento para os jovens 
agricultores e novos agricultores que 
iniciam a sua atividade agrícola,

Or. fr

Alteração 340
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Mariya 
Gabriel, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Sergio Paolo 
Francesco Silvestris, Marian-Jean Marinescu, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Czesław 
Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iv)
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Texto da Comissão Alteração

iv) um pagamento para os jovens 
agricultores que iniciam a sua atividade 
agrícola,

iv) um pagamento obrigatório para os 
jovens agricultores que iniciam a sua 
atividade agrícola,

Or. en

Alteração 341
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) um pagamento para os jovens 
agricultores que iniciam a sua atividade 
agrícola,

iv) um pagamento obrigatório para os 
jovens agricultores que iniciam a sua 
atividade agrícola,

Or. en

Alteração 342
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) um pagamento para os jovens 
agricultores que iniciam a sua atividade 
agrícola,

iv) um pagamento para os jovens 
agricultores que iniciam a sua atividade 
agrícola e para as mulheres na 
agricultura;

Or. it

Justificação

As mulheres têm um papel cada vez maior na sociedade moderna, já que desempenham um 
papel multifuncional com base na sua herança pessoal, familiar e profissional, sendo 
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precisamente essa diversidade de funções que lhes permite contribuir significativamente para 
o progresso e a inovação a todos os níveis da sociedade, bem como para uma melhoria da 
qualidade de vida, sobretudo no meio rural. Por essa razão, é fundamental, pelo menos, 
mencioná-las e incluí-las na PAC, tal como os jovens.

Alteração 343
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea b) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

v) um regime de apoio associado 
voluntário,

Suprimido

Or. en

Alteração 344
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea b) – subalínea vi)

Texto da Comissão Alteração

vi) um pagamento específico para o 
algodão,

Suprimido

Or. en

Alteração 345
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – alínea b) – subalínea vi)

Texto da Comissão Alteração

vi) um pagamento específico para o 
algodão,

vi) um pagamento específico temporário
para o algodão,



PE492.791v01-00 50/177 AM\907852PT.doc

PT

Or. de

Alteração 346
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea b) – subalínea vii)

Texto da Comissão Alteração

vii) um regime simplificado para os 
pequenos agricultores,

vii) um regime simplificado para os 
agricultores,

Or. fr

Alteração 347
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – alínea b) – subalínea vii)

Texto da Comissão Alteração

vii) um regime simplificado para os 
pequenos agricultores,

vii) um regime voluntário simplificado 
para os pequenos agricultores,

Or. de

Alteração 348
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea b) – subalínea vii)

Texto da Comissão Alteração

vii) um regime simplificado para os 
pequenos agricultores,

vii) um regime simplificado voluntário 
para os pequenos agricultores,

Or. en



AM\907852PT.doc 51/177 PE492.791v01-00

PT

Alteração 349
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Petri Sarvamaa, Mariya Gabriel, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea b) – subalínea vii)

Texto da Comissão Alteração

vii) um regime simplificado para os 
pequenos agricultores,

vii) um regime simplificado voluntário 
para os pequenos agricultores,

Or. en

Alteração 350
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea b) – subalínea vii)

Texto da Comissão Alteração

vii) um regime simplificado para os 
pequenos agricultores,

vii) um regime simplificado voluntário 
para os pequenos agricultores,

Or. en

Alteração 351
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea b) – subalínea vii)

Texto da Comissão Alteração

vii) um regime simplificado para os 
pequenos agricultores,

vii) um regime simplificado voluntário 
para os pequenos agricultores,

Or. en

Alteração 352
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea b) – subalínea vii)

Texto da Comissão Alteração

vii) um regime simplificado para os 
pequenos agricultores,

vii) um regime simplificado voluntário 
para os pequenos agricultores,

Or. en

Alteração 353
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea b) – subalínea vii)

Texto da Comissão Alteração

vii) um regime simplificado para os 
pequenos agricultores,

vii) um regime simplificado voluntário
para os pequenos agricultores,

Or. fr

Justificação

A dimensão das explorações agrícolas varia consideravelmente entre os Estados-Membros. O 
regime dos pequenos agricultores pode ser útil em determinados casos, mas pode igualmente 
conduzir a distorções da concorrência noutros Estados-Membros. Os Estados-Membros 
estão, portanto, em melhor posição para avaliar a utilidade do regime relativo aos pequenos 
agricultores.

Alteração 354
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea b) – subalínea vii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

vii-A) um pagamento para as pequenas 
explorações agrícolas definido por cada 
Estado-Membro.
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Or. fr

Alteração 355
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea b) – subalínea vii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

vii-A) um pagamento para os pequenos 
agricultores definido por cada 
Estado-Membro,

Or. fr

Alteração 356
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2 Suprimido
Alteração do anexo I
A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de alterar a lista dos regimes de 
apoio estabelecida no anexo I.

Or. es

Justificação

O âmbito de aplicação é um elemento essencial do presente regulamento.

Alteração 357
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 2
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 2 Suprimido
Alteração do anexo I
A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 55.º a fim de alterar a lista dos 
regimes de apoio estabelecida no anexo I.

Or. fr

Alteração 358
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) «Agricultor»: a pessoa singular ou 
coletiva ou o grupo de pessoas singulares 
ou coletivas, qualquer que seja o estatuto 
jurídico que o direito nacional confira ao 
grupo e aos seus membros, cuja exploração 
se situa no território da União, como 
definido no artigo 52.º do Tratado da União 
Europeia em conjugação com os artigos 
349.º e 355.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, e que 
exerce uma atividade agrícola; 

a) «Agricultor»: a pessoa singular ou 
coletiva ou o grupo de pessoas singulares 
ou coletivas, qualquer que seja o estatuto 
jurídico que o direito nacional confira ao 
grupo e aos seus membros, cuja exploração 
se situa no território da União, como 
definido no artigo 52.º do Tratado da União 
Europeia em conjugação com os artigos 
349.º e 355.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, e que 
exerce uma atividade agrícola; Se o 
agricultor for uma organização sem fins 
lucrativos registada legalmente, ou uma 
organização de beneficência análoga, ou 
lhe tiverem sido conferidos poderes por 
um governo central ou regional, cujo 
objetivo primário e estatutário seja 
proteger e gerir ativamente solos e/ou o 
ambiente histórico visando a sua 
conservação e a preservação do interesse 
público, um Estado-Membro pode optar 
por reconhecer as suas explorações, ou 
um grupo das suas explorações, como 
atividades individuais e separadas para 
fins do presente regulamento, do 
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Regulamento (UE) n.º [...] do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de (...), sobre o 
apoio ao desenvolvimento rural pelo 
Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER) e do 
Regulamento (UE) n.º [...] do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de (...), sobre o 
financiamento, gestão e monitorização da 
política agrícola comum («regulamento 
horizontal»);

Or. en

Justificação

Determinados tipos de organizações sem fins lucrativos gerem múltiplas explorações 
agrícolas com o objetivo de garantir uma abordagem da agricultura mais sustentável e 
ecológica. É, por isso, mais sensato permitir que os Estados-Membros tratem múltiplas 
explorações deste tipo de organizações como atividades individuais e separadas no contexto 
dos pagamentos da PAC e da monitorização tendente a simplificar os requisitos 
administrativos e evitar os custos desproporcionados enfrentados pelo beneficiário e pelas 
agências nacionais responsáveis pelos pagamentos.

Alteração 359
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) «assalariado agrícola»: o agricultor 
por conta de outrem; podendo ser efetivo, 
efetivo descontínuo ou ocasional, e cuja 
atividade é fundamental como base do 
trabalho agrícola e da cadeia de valor, e 
cujas condições no que diz respeito à 
estabilidade, à segurança e ao 
profissionalismo constituem um objetivo 
de melhoria prioritário;

Or. es
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Alteração 360
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) «Exploração»: o conjunto das unidades 
utilizadas para atividades agrícolas e 
geridas por um agricultor, situadas no 
território do mesmo Estado-Membro;

b) «Exploração»: o conjunto das unidades 
de produção utilizadas para atividades 
agrícolas e geridas por um agricultor, 
situadas no território do mesmo 
Estado-Membro;

Or. es

Justificação

O termo «unidades utilizadas para atividades agrícolas» vai além da definição que aqui deve 
ficar consignada. Uma «unidade utilizada para atividades agrícolas» pode englobar desde 
um subsolador a uma máquina de ordenha ou um sistema de rega.

Alteração 361
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) «Exploração»: o conjunto das unidades 
utilizadas para atividades agrícolas e 
geridas por um agricultor, situadas no 
território do mesmo Estado-Membro;

b) b) «Exploração»: o conjunto das 
unidades utilizadas para atividades 
agrícolas e geridas por um agricultor, a 
família deste ou um grupo de famílias, 
situadas no território do mesmo 
Estado-Membro;

Or. pl

Justificação

A definição de exploração deve ser alargada a fim de abranger igualmente explorações 
familiares e multifamiliares, o que não é contrário à propriedade privada de terras agrícolas.
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Alteração 362
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) «Sistemas avançados de agricultura 
sustentável»: as práticas agrícolas que 
vão além das regras de base já existentes 
para a condicionalidade nos termos do 
Regulamento (UE) n.º [...] [RHZ] e que 
registem progressos contínuos na 
melhoria da gestão que fazem dos 
nutrientes naturais, ciclos de água e 
fluxos energéticos, de forma a reduzir os 
danos ambientais e o desperdício de 
recursos não renováveis, assim como 
manter um elevado grau de diversidade 
nas colheitas, produção animal e 
diversidade natural do sistema produtivo;

Or. en

Alteração 363
Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) «Agricultura industrial»: produção 
animal intensiva estruturalmente 
dependente de rações adquiridas e de um 
elevado consumo de energia;

Or. en

Alteração 364
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) «Sistemas de agricultura não 
sustentável»: as práticas agrícolas e de 
produção animal que violem 
sistematicamente as regras de base em 
matéria de condicionalidade existentes 
nos termos do Regulamento (UE) 
n.º [...][RHZ] como consequência de um 
baixo nível de gestão do ciclo de 
nutrientes e de uma elevada dependência 
de energia externa, biocidas, antibióticos, 
água e aportes de nutrientes;

Or. en

Alteração 365
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-C) «Pequeno agricultor»: um produtor 
em pequena escala, designadamente os 
agricultores a tempo parcial e em regime 
de semissubsistência com menos de 5 ha, 
mas com pelo menos 25 % da atividade da 
exploração e do rendimento líquido total 
da produção na exploração, incluindo a 
transformação e comercialização 
associadas de produtos agrícolas e outros 
serviços relacionados com a exploração 
agrícola;

Or. en
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Alteração 366
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

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

– a produção animal ou o cultivo de 
produtos agrícolas, incluindo a colheita, a 
ordenha, a criação de animais e a detenção 
de animais para fins de produção, 
nomeadamente a valorização dos 
equídeos domésticos, com exceção das 
atividades de espetáculo,

Or. fr

Alteração 367
Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

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

– a produção animal ou o cultivo de 
produtos agrícolas, incluindo a colheita, a 
ordenha, a criação de animais e a detenção 
de animais para fins de produção, a ceifa 
ou terras dedicadas ao pastoreio 
predominantemente ou exclusivamente 
por razões ambientais,

Or. de

Alteração 368
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) – travessão 1
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Texto da Comissão Alteração

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

– a produção animal ou o cultivo de 
produtos agrícolas, incluindo a colheita, a 
ordenha, o adestramento, o treino, a 
criação de animais e a detenção de animais 
para fins de produção,

Or. fr

Alteração 369
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

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

– a produção animal ou o cultivo de 
produtos agrícolas, incluindo a colheita, a 
ordenha, a criação de animais e a detenção 
de animais para fins de produção comuns,

Or. es

Alteração 370
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

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

– a produção agrícola que inclui a 
produção animal ou o cultivo de produtos 
agrícolas, incluindo a colheita, a ordenha, a 
criação de animais e a detenção de animais 
para fins de produção,

Or. pt
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Alteração 371
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– a manutenção da superfície agrícola 
num estado que a torne adequada para 
pastoreio ou cultivo sem qualquer ação 
preparatória especial para além dos 
métodos e máquinas agrícolas 
tradicionais, ou

Suprimido

Or. pt

Alteração 372
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– a manutenção da superfície agrícola num 
estado que a torne adequada para 
pastoreio ou cultivo sem qualquer ação 
preparatória especial para além dos 
métodos e máquinas agrícolas 
tradicionais, ou

– a manutenção da superfície agrícola em 
boas condições agrícolas e ambientais, e 

Or. en

Alteração 373
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– a manutenção da superfície agrícola num – a manutenção da superfície agrícola em 
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estado que a torne adequada para 
pastoreio ou cultivo sem qualquer ação 
preparatória especial para além dos 
métodos e máquinas agrícolas 
tradicionais, ou

boas condições agrícolas e ambientais 
(BCAA), ou

Or. en

Alteração 374
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– a manutenção da superfície agrícola num 
estado que a torne adequada para pastoreio 
ou cultivo sem qualquer ação preparatória 
especial para além dos métodos e 
máquinas agrícolas tradicionais, ou

– a manutenção da superfície agrícola num 
estado que a torne adequada para pastoreio 
ou cultivo. Esta manutenção está 
associada, para as superfícies agrícolas
naturalmente conservadas neste estado, 
ao exercício de uma atividade mínima a 
definir pelos Estados-Membros,

Or. fr

Alteração 375
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– a manutenção da superfície agrícola num 
estado que a torne adequada para pastoreio 
ou cultivo sem qualquer ação preparatória 
especial para além dos métodos e máquinas 
agrícolas tradicionais, ou

– a manutenção da superfície agrícola num 
estado que a torne adequada para pastoreio 
ou cultivo sem qualquer ação preparatória 
especial para além dos métodos e máquinas 
agrícolas comuns, ou

Or. es
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Justificação

É mais adequado utilizar o termo «comuns».

Alteração 376
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– a manutenção da superfície agrícola num 
estado que a torne adequada para pastoreio 
ou cultivo sem qualquer ação preparatória 
especial para além dos métodos e máquinas 
agrícolas tradicionais, ou

– a manutenção da superfície agrícola num 
estado que a torne adequada para pastoreio 
ou cultivo sem qualquer ação preparatória 
especial para além dos métodos e máquinas 
agrícolas comuns, ou

Or. es

Justificação

É mais adequado falar de «métodos e máquinas agrícolas comubs» do que «tradicionais», 
uma vez que podem não coincidir.

Alteração 377
Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) – segundo travessão

Texto da Comissão Alteração

a manutenção da superfície agrícola num 
estado que a torne adequada para 
pastoreio ou cultivo sem qualquer ação 
preparatória especial para além dos 
métodos e máquinas agrícolas tradicionais, 
ou

- a manutenção da superfície agrícola apta
para pastoreio ou cultivo sem qualquer 
ação preparatória especial para além dos 
métodos e máquinas agrícolas tradicionais; 
ou

Or. pl
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Alteração 378
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– a realização de um mínimo de 
atividades, a estabelecer pelos Estados-
Membros, em superfícies agrícolas 
naturalmente mantidas num estado 
adequado para pastoreio ou cultivo;

Suprimido

Or. fr

Alteração 379
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– a realização de um mínimo de 
atividades, a estabelecer pelos 
Estados-Membros, em superfícies 
agrícolas naturalmente mantidas num 
estado adequado para pastoreio ou 
cultivo;

Suprimido

Or. pt

Alteração 380
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– a realização de um mínimo de atividades, 
a estabelecer pelos Estados-Membros, em 
superfícies agrícolas naturalmente 

– a realização de um mínimo de atividades 
em superfícies agrícolas naturalmente 
mantidas num estado adequado para 
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mantidas num estado adequado para 
pastoreio ou cultivo;

pastoreio ou cultivo;

Or. en

Alteração 381
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– a realização de um mínimo de 
atividades, a estabelecer pelos 
Estados-Membros, em superfícies 
agrícolas naturalmente mantidas num 
estado adequado para pastoreio ou cultivo;

– onde a superfície agrícola for 
naturalmente mantida num estado 
adequado para pastoreio ou cultivo e a 
terra não for usada para os fins previstos 
no primeiro travessão supra, 
considerar-se-á que não existe atividade 
agrícola;

Or. en

Alteração 382
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– a realização de um mínimo de atividades, 
a estabelecer pelos Estados-Membros, em 
superfícies agrícolas naturalmente 
mantidas num estado adequado para 
pastoreio ou cultivo;

– a realização de um mínimo de atividades 
em superfícies agrícolas naturalmente 
mantidas num estado adequado para 
pastoreio ou cultivo, incluindo a 
agricultura que permita também realizar 
objetivos de conservação da natureza, por 
exemplo, sistemas agrícolas de elevado 
valor natural, atividades agrícolas no 
quadro da rede Natura 2000 ou 
programas equivalentes;

Or. en
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Alteração 383
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– a realização de um mínimo de 
atividades, a estabelecer pelos 
Estados-Membros, em superfícies 
agrícolas naturalmente mantidas num 
estado adequado para pastoreio ou cultivo;

– se um Estado-Membro assim o decidir a 
nível nacional ou regional, quando uma 
superfície não requerer atividade de 
manutenção mas for, em vez disso,
naturalmente mantida num estado 
adequado para pastoreio ou cultivo,
poderão ser definidas atividades a nível 
nacional ou regional;

Or. en

Alteração 384
James Nicholson, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– a realização de um mínimo de 
atividades, a estabelecer pelos 
Estados-Membros, em superfícies 
agrícolas naturalmente mantidas num 
estado adequado para pastoreio ou cultivo;

– se um Estado-Membro assim o decidir a 
nível nacional ou regional, quando uma 
superfície não requerer atividade de 
manutenção mas for, em vez disso,
naturalmente mantida num estado 
adequado para pastoreio ou cultivo,
poderão ser definidas atividades a nível 
nacional ou regional;

Or. en

Alteração 385
Brian Simpson
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– a realização de um mínimo de 
atividades, a estabelecer pelos 
Estados-Membros, em superfícies 
agrícolas naturalmente mantidas num 
estado adequado para pastoreio ou cultivo;

– se um Estado-Membro assim o decidir a 
nível nacional ou regional, quando uma 
superfície não requerer atividade de 
manutenção mas for, em vez disso,
naturalmente mantida num estado 
adequado para pastoreio ou cultivo,
poderão ser definidas atividades a nível 
nacional ou regional;

Or. en

Alteração 386
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– a realização de um mínimo de atividades, 
a estabelecer pelos Estados-Membros, em 
superfícies agrícolas naturalmente 
mantidas num estado adequado para 
pastoreio ou cultivo;

– a realização de um mínimo de atividades, 
a estabelecer pelos Estados-Membros ou, 
se for o caso, pelas regiões institucionais, 
em conformidade com o estabelecido no 
artigo 20.º do presente regulamento, em
superfícies agrícolas naturalmente 
mantidas num estado adequado para 
pastoreio ou cultivo;

Or. es

Justificação

Respeito do princípio da subsidiariedade dentro do quadro estabelecido pela Comissão. A 
reforma da Política Agrícola Comum não deve ser aproveitada para recentralizar, a partir 
dos Estados, algumas políticas que funcionam muito melhor a nível regional.

Alteração 387
Luís Paulo Alves
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– a realização de um mínimo de atividades, 
a estabelecer pelos Estados-Membros, em 
superfícies agrícolas naturalmente 
mantidas num estado adequado para 
pastoreio ou cultivo;

– a realização de um mínimo de atividades, 
a estabelecer pelos Estados-Membros, em 
superfícies agrícolas naturalmente 
mantidas num estado adequado para 
pastoreio ou cultivo, podendo incluir, 
nomeadamente, um nível para 
encabeçamento mínimo;

Or. pt

Alteração 388
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– a realização de um mínimo de atividades, 
a estabelecer pelos Estados-Membros, em 
superfícies agrícolas naturalmente 
mantidas num estado adequado para 
pastoreio ou cultivo;

– a realização de um mínimo de atividades, 
a estabelecer pelos Estados-Membros ou 
regiões, em superfícies agrícolas 
naturalmente mantidas num estado 
adequado para pastoreio ou cultivo;

Or. en

Alteração 389
Ivari Padar

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) – travessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– a realização de uma atividade mínima, a 
definir pelos Estados-Membros, para fins 
de conservação da natureza ao abrigo da 
rede Natura 2000 ou de programas de 
conservação da natureza equivalentes;
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Or. en

Alteração 390
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – travessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– uma gestão dos solos executada 
exclusiva ou principalmente no sentido de 
proporcionar benefícios ambientais;

Or. en

Justificação

O conceito de gestão ambiental dos solos devia ser incluído na definição de «Atividade 
agrícola».

Alteração 391
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) – travessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– as atividades abrangidas pelos 
travessões 2 e 3 devem beneficiar de 
subvenções apenas uma vez por cada ciclo 
de três anos;

Or. en

Alteração 392
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) «Produtos agrícolas»: os produtos 
enumerados no Anexo I do Tratado, 
excluindo os produtos da pesca, bem como 
o algodão;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. es

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 393
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) «Produtos agrícolas»: os produtos 
enumerados no Anexo I do Tratado, 
excluindo os produtos da pesca, bem como 
o algodão;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. es

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 394
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) «Superfície agrícola»: qualquer 
superfície de terras aráveis, prados 
permanentes ou culturas permanentes;

e) «Superfície agrícola»: qualquer 
superfície de terras aráveis, prados e 
pastagens permanentes ou culturas 
permanentes, incluindo as culturas em 
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sistema agroflorestal;

Or. fr

Alteração 395
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) «Superfície agrícola»: qualquer 
superfície de terras aráveis, prados 
permanentes ou culturas permanentes;

e) «Superfície agrícola»: qualquer 
superfície de terras aráveis, prados 
permanentes ou culturas permanentes, 
incluindo as culturas em sistema 
agroflorestal;

Or. fr

Alteração 396
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) «Superfície agrícola»: qualquer 
superfície de terras aráveis, prados
permanentes ou culturas permanentes;

e) «Superfície agrícola»: qualquer 
superfície de terras aráveis, pastagens
permanentes ou culturas permanentes;

Or. en

Justificação

A definição de «prados» permanentes (anteriormente «pastagens») não toma suficientemente 
em consideração as pastagens pobres, em que as espécies forrageiras podem ser plantas 
lenhosas, e não apenas erva. A pastagem em pastos existentes previne o abandono e a perda 
da biodiversidade através da invasão de espécies comuns e mantém sistemas de elevado valor 
natural, proporcionando assim um bem público. Esta alteração deve estender-se a todo o 
regulamento.
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Alteração 397
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) «Superfície agrícola»: qualquer 
superfície de terras aráveis, prados
permanentes ou culturas permanentes;

e) «Superfície agrícola»: qualquer 
superfície de terras aráveis, pastagens
permanentes ou culturas permanentes;

Or. en

Alteração 398
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Herbert Dorfmann, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) «Superfície agrícola»: qualquer 
superfície de terras aráveis, prados 
permanentes ou culturas permanentes;

e) «Superfície agrícola»: qualquer 
superfície de terras aráveis, prados e 
pastagens permanentes ou culturas 
permanentes;

Or. en

Alteração 399
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) «Superfície agrícola»: qualquer 
superfície de terras aráveis, prados 
permanentes ou culturas permanentes;

e) «Superfície agrícola»: qualquer 
superfície de terras aráveis, prados 
permanentes, pastagens permanentes ou 
culturas permanentes;
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Or. fr

Alteração 400
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) "Superfície agrícola": qualquer 
superfície de terras aráveis, prados 
permanentes ou culturas permanentes;

e) «Superfície agrícola»: qualquer 
superfície de terras aráveis, pastagens e 
prados permanentes e/ou culturas 
permanentes;

Or. it

Alteração 401
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) «Agro-silvo-pastorícia»: sistema de 
produção que associa árvores e plantas 
cultivadas ou apascentadas no interior ou 
no bordo das mesmas parcelas,

Or. fr

Alteração 402
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) «Agro-silvo-pastorícia»: sistema de 
produção que associa árvores e plantas 
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cultivadas ou apascentadas no interior ou 
no bordo das mesmas parcelas,

Or. fr

Alteração 403
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) «Terras aráveis»: as terras cultivadas 
para produção vegetal ou as superfícies 
disponíveis para produção vegetal mas em 
pousio, incluindo as superfícies retiradas 
da produção em conformidade com os 
artigos 22.º, 23.º e 24.º do Regulamento 
(CE) n.º 1257/1999, o artigo 39.º do 
Regulamento (CE) n.º 1698/2005 e o artigo 
29.º do Regulamento (UE) n.º […] [RDR], 
independentemente de estarem ou não 
ocupadas por estufas ou cobertas por 
estruturas fixas ou móveis;

f) «Terras aráveis»: as terras cultivadas 
para produção vegetal ou as superfícies 
disponíveis para produção vegetal mas em 
pousio, incluindo as superfícies retiradas 
da produção em conformidade com o 
artigo 32.º do presente regulamento, os 
artigos 22.º, 23.º e 24.º do Regulamento 
(CE) n.º 1257/1999, o artigo 39.º do 
Regulamento (CE) n.º 1698/2005 e o artigo 
29.º do Regulamento (UE) n.º […] [RDR], 
independentemente de estarem ou não 
ocupadas por estufas ou cobertas por 
estruturas fixas ou móveis;

Or. es

Alteração 404
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) «Terras aráveis»: as terras cultivadas 
para produção vegetal ou as superfícies 
disponíveis para produção vegetal mas em 
pousio, incluindo as superfícies retiradas 
da produção em conformidade com os 
artigos 22.º, 23.º e 24.º do Regulamento 
(CE) n.º 1257/1999, o artigo 39.º do 

f) «Terras aráveis»: as terras cultivadas 
para produção vegetal ou as superfícies 
disponíveis para produção vegetal mas em 
pousio, incluindo as superfícies retiradas 
da produção em conformidade com o 
artigo 32.º do presente regulamento, os 
artigos 22.º, 23.º e 24.º do Regulamento 
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Regulamento (CE) n.º 1698/2005 e o artigo 
29.º do Regulamento (UE) n.º […] [RDR], 
independentemente de estarem ou não 
ocupadas por estufas ou cobertas por 
estruturas fixas ou móveis;

(CE) n.º 1257/1999, o artigo 39.º do 
Regulamento (CE) n.º 1698/2005 e o artigo 
29.º do Regulamento (UE) n.º […] [RDR], 
independentemente de estarem ou não 
ocupadas por estufas ou cobertas por 
estruturas fixas ou móveis;

Or. es

Justificação

O conceito «terras aráveis» deve incluir de forma expressa os hectares que, de acordo com o 
artigo 32.º, «superfície de interesse ecológico», são retirados da produção.

Alteração 405
Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) «Terras aráveis»: as terras cultivadas 
para produção vegetal ou as superfícies 
disponíveis para produção vegetal mas em 
pousio, incluindo as superfícies retiradas 
da produção em conformidade com os 
artigos 22.º, 23.º e 24.º do Regulamento 
(CE) n.º 1257/1999, o artigo 39.º do 
Regulamento (CE) n.º 1698/2005 e o artigo 
29.º do Regulamento (UE) n.º […] [RDR], 
independentemente de estarem ou não 
ocupadas por estufas ou cobertas por 
estruturas fixas ou móveis;

f) «Terras aráveis»: «Terras aráveis»: as 
terras cultivadas para produção vegetal ou 
as superfícies disponíveis para produção 
vegetal incluindo os prados temporários,
mas em pousio, incluindo as superfícies 
retiradas da produção em conformidade 
com os artigos 22.º, 23.º e 24.º do 
Regulamento (CE) n.º 1257/1999, o artigo 
39.º do Regulamento (CE) n.º 1698/2005 e 
o artigo 29.º do Regulamento (UE) n.º […] 
[RDR], independentemente de estarem ou 
não ocupadas por estufas ou cobertas por 
estruturas fixas ou móveis;

Or. fr

Alteração 406
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

f-A) «Rotação das culturas»: cultivo de 
pelo menos quatro diferentes culturas, 
incluindo o cultivo de uma leguminosa;

Or. en

Alteração 407
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) «Rotação de culturas»: cultivo de 
pelo menos quatro diferentes culturas, 
incluindo o cultivo de uma leguminosa;

Or. en

Alteração 408
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) «Culturas permanentes»: as culturas não 
rotativas, com exclusão dos prados
permanentes, que ocupam as terras por 
cinco anos ou mais e dão origem a várias 
colheitas, incluindo os viveiros, e a 
talhadia de rotação curta;

g) «Culturas permanentes»: as culturas não 
rotativas, com exclusão das pastagens
permanentes, que ocupam as terras por 
cinco anos ou mais e dão origem a várias 
colheitas, incluindo os viveiros, as árvores 
de frutos e de frutos de casca rija, as 
oliveiras e a talhadia de rotação curta;

Or. en
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Alteração 409
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) «Culturas permanentes»: as culturas não 
rotativas, com exclusão dos prados
permanentes, que ocupam as terras por 
cinco anos ou mais e dão origem a várias 
colheitas, incluindo os viveiros, e a 
talhadia de rotação curta;

g) «Culturas permanentes»: as culturas não 
rotativas, com exclusão das pastagens
permanentes, que ocupam as terras por 
cinco anos ou mais e dão origem a várias 
colheitas, incluindo os viveiros, e a 
talhadia de rotação curta;

Or. en

Alteração 410
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) «Culturas permanentes»: as culturas não 
rotativas, com exclusão dos prados 
permanentes, que ocupam as terras por 
cinco anos ou mais e dão origem a várias 
colheitas, incluindo os viveiros, e a 
talhadia de rotação curta;

g) «Culturas permanentes»: as culturas não 
rotativas, com exclusão dos prados 
permanentes, que ocupam as terras por 
cinco anos ou mais e dão origem a várias 
colheitas, incluindo os viveiros;

Or. pt

Alteração 411
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) «Culturas permanentes»: as culturas não 
rotativas, com exclusão dos prados 

g) «Culturas permanentes»: as culturas não 
rotativas, com exclusão dos prados 
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permanentes, que ocupam as terras por 
cinco anos ou mais e dão origem a várias 
colheitas, incluindo os viveiros, e a 
talhadia de rotação curta;

permanentes, que ocupam as terras por 
cinco anos ou mais e dão origem a várias 
colheitas, incluindo os viveiros, os 
pomares e a talhadia de rotação curta;

Or. de

Alteração 412
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) «Culturas permanentes»: as culturas não 
rotativas, com exclusão dos prados 
permanentes, que ocupam as terras por 
cinco anos ou mais e dão origem a várias 
colheitas, incluindo os viveiros, e a 
talhadia de rotação curta;

g) «Culturas permanentes»: as culturas não 
rotativas, com exclusão dos prados 
permanentes, que ocupam as terras por 
cinco anos ou mais e dão origem a várias 
colheitas, incluindo os viveiros, a talhadia 
de rotação curta e os choupais;

Or. it

Alteração 413
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham sido 
incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a cinco anos; pode incluir outras 
espécies adequadas para pastagem desde 
que a erva e outras forrageiras herbáceas 
se mantenham predominantes;

h) «Prados e pastagens permanentes»: as 
terras ocupadas com plantas forrageiras 
(semeadas ou naturais, herbáceas, 
arbustivas e/ou arvoradas) ou quaisquer 
outras espécies adequadas para pastoreio 
que não tenham sido incluídas no sistema 
de rotação da exploração;

Or. fr
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Alteração 414
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo 
Fidanza, Paolo Bartolozzi

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham sido 
incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a cinco anos; pode incluir outras 
espécies adequadas para pastagem desde 
que a erva e outras forrageiras herbáceas 
se mantenham predominantes;

h) «Prados e pastagens permanentes»: as 
terras ocupadas com plantas forrageiras 
(semeadas ou naturais, herbáceas, 
arbustivas e/ou arvoradas) ou quaisquer 
outras espécies adequadas para pastoreio 
que não tenham sido incluídas no sistema 
de rotação da exploração;

Or. fr

Alteração 415
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham sido 
incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a cinco anos; pode incluir outras 
espécies adequadas para pastagem desde 
que a erva e outras forrageiras herbáceas se 
mantenham predominantes;

h) «Prados permanentes ou pastagens 
permanentes»: as terras ocupadas com 
erva ou outras forrageiras herbáceas 
naturais (espontâneas) ou cultivadas 
(semeadas) que não tenham sido incluídas 
no sistema de rotação da exploração; pode 
incluir outras espécies adequadas para 
pastagem desde que a erva e outras 
forrageiras herbáceas se mantenham 
predominantes;

Or. fr
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Alteração 416
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham sido 
incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a cinco anos; pode incluir outras 
espécies adequadas para pastagem desde 
que a erva e outras forrageiras herbáceas 
se mantenham predominantes;

h) «Prados permanentes e pastagens 
tradicionais»: as terras ocupadas com erva 
ou outras forrageiras naturais (espontâneas) 
ou cultivadas (semeadas) que não tenham 
sido incluídas no sistema de rotação da 
exploração; pode incluir outras espécies ou 
elementos importantes para a 
caracterização das terras como pastagens 
tradicionais e sistemas tradicionais como 
o aproveitamento do montado;

Or. es

Justificação

Trata-se de ter em conta as pastagens permanentes, e não apenas os prados permanentes, a 
fim de tomar em consideração os sistemas de pastoreio tradicionais como o Montado, em que 
existem também outras espécies não herbáceas que são objeto de aproveitamento da pecuária 
extensiva.

Alteração 417
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Marielle de Sarnez

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham sido 
incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a cinco anos; pode incluir outras 
espécies adequadas para pastagem desde 
que a erva e outras forrageiras herbáceas se 
mantenham predominantes;

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham sido 
incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a dez anos; pode incluir outras 
espécies suscetíveis de servir de pasto
desde que a erva e outras forrageiras 
herbáceas se mantenham predominantes;
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os Estados-Membros poderão optar por 
incluir terras suscetíveis de servir de pasto 
e de respeitar as práticas estabelecidas 
localmente quando a erva e outras 
forrageiras herbáceas não predominarem 
tradicionalmente nas zonas de pastagem;

Or. en

Justificação

Os prados cultivados são geralmente replantados com intervalos de 8 a 10 anos ou até 
superiores. Limitar o período de rotação das culturas a cinco anos teria como efeito o 
congelamento de grandes zonas de prados produtivos e cultivados. A definição de prados 
permanentes não deve excluir as pastagens tradicionais com elevado valor ecológico onde a 
erva e as herbáceas não são predominantes.

Alteração 418
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham sido 
incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a cinco anos; pode incluir outras 
espécies adequadas para pastagem desde 
que a erva e outras forrageiras herbáceas se 
mantenham predominantes;

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham sido 
incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a dez anos; pode incluir outras 
espécies adequadas para pastagem desde 
que a erva e outras forrageiras herbáceas se 
mantenham predominantes;

Or. en

Alteração 419
Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea h)
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Texto da Comissão Alteração

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham sido 
incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a cinco anos; pode incluir outras 
espécies adequadas para pastagem desde 
que a erva e outras forrageiras herbáceas se 
mantenham predominantes;

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham sido 
incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a oito anos; pode incluir outras 
espécies adequadas para pastagem desde 
que a erva e outras forrageiras herbáceas se 
mantenham predominantes; são excluídas 
as faixas de erva de acordo com as 
medidas agroambientais relacionadas 
com o clima especificadas no 
Regulamento (UE) n.º [...] [RDR];

Or. en

Alteração 420
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham sido 
incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a cinco anos; pode incluir outras 
espécies adequadas para pastagem desde 
que a erva e outras forrageiras herbáceas se 
mantenham predominantes;

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham sido 
incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a oito anos; pode incluir outras 
espécies adequadas para pastagem desde 
que a erva e outras forrageiras herbáceas se 
mantenham predominantes;

Or. en

Alteração 421
Phil Prendergast
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham sido 
incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a cinco anos; pode incluir outras 
espécies adequadas para pastagem desde 
que a erva e outras forrageiras herbáceas se 
mantenham predominantes;

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas e replantadas 
quando necessário) que não tenham sido 
incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a oito anos; pode incluir outras 
espécies adequadas para pastagem desde 
que a erva e outras forrageiras herbáceas se 
mantenham predominantes;

Or. en

Alteração 422
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham 
sido incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a cinco anos; pode incluir outras 
espécies adequadas para pastagem desde 
que a erva e outras forrageiras herbáceas 
se mantenham predominantes;

h) «Pastagens permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forragens 
herbáceas que não tenham sido lavradas 
ou ressemeadas por um período igual ou 
superior a sete anos; estarão incluídas
outras espécies adequadas para pastagem; 

Or. en

Alteração 423
Rareş-Lucian Niculescu
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham 
sido incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a cinco anos; pode incluir outras 
espécies adequadas para pastagem desde 
que a erva e outras forrageiras herbáceas 
se mantenham predominantes;

h) «Pastagens permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
que não tenham sido lavradas ou 
ressemeadas por um período igual ou 
superior a sete anos; estarão incluídas
outras espécies adequadas para pastagem;

Or. en

Alteração 424
Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham 
sido incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a cinco anos; pode incluir outras 
espécies adequadas para pastagem desde 
que a erva e outras forrageiras herbáceas 
se mantenham predominantes;

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
naturais que não tenham sido incluídas no 
sistema de rotação da exploração, lavradas 
ou ressemeadas por um período igual ou 
superior a sete anos; pode incluir outras 
espécies ou características; os 
Estados-Membros poderão optar por 
incluir terras suscetíveis de servir de pasto 
e de respeitar as práticas estabelecidas 
localmente;

Or. en

Alteração 425
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham 
sido incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a cinco anos; pode incluir outras 
espécies adequadas para pastagem desde 
que a erva e outras forrageiras herbáceas se 
mantenham predominantes;

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outros recursos 
forrageiros não herbáceos (semeados ou 
naturais, arbustivos e/ou arvorados) que 
não tenham sido incluídas no sistema de 
rotação da exploração e que não tenham 
sido cultivadas ou ressemeadas por um 
período igual ou superior a sete anos; pode 
incluir outras espécies adequadas para 
pastagem que não sejam a erva e outras 
forrageiras herbáceas;

Or. fr

Alteração 426
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham sido 
incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a cinco anos; pode incluir outras 
espécies adequadas para pastagem desde 
que a erva e outras forrageiras herbáceas 
se mantenham predominantes;

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham sido 
incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a cinco anos;

Or. fr

Alteração 427
Marian Harkin
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham sido 
incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a cinco anos; pode incluir outras 
espécies adequadas para pastagem desde 
que a erva e outras forrageiras herbáceas se 
mantenham predominantes;

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham sido 
incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a três anos; pode incluir outras 
espécies adequadas para pastagem desde 
que a erva e outras forrageiras herbáceas se 
mantenham predominantes;

Or. en

Alteração 428
Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham 
sido incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a cinco anos; pode incluir outras 
espécies adequadas para pastagem desde 
que a erva e outras forrageiras herbáceas 
se mantenham predominantes;

h) «Prados permanentes»: terras que estão 
cobertas de erva ou outras plantas 
forrageiras (espontâneas ou semeadas), 
ceifadas e/ou com pastagens que não 
sejam lavradas e novamente semeadas há, 
pelo menos, cinco anos. Os elementos 
paisagísticos a definir pelos 
Estados-Membros podem ser incluídos 
nos prados permanentes, desde que as 
terras estejam ocupadas com um código 
de utilização próprio de pastoreio 
extensivo ou as terras com pastagens e/ou 
ceifadas cubram mais de 50 % da 
superfície.

Or. de
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Alteração 429
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou
cultivadas (semeadas) que não tenham 
sido incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a cinco anos; pode incluir outras 
espécies adequadas para pastagem desde 
que a erva e outras forrageiras herbáceas 
se mantenham predominantes;

h) «Pastagens permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras, 
incluindo espécies lenhosas, que não 
tenham sido lavradas ou ressemeadas por 
um período igual ou superior a cinco anos; 
estarão incluídas outras espécies 
adequadas para pastagem;

Or. en

Alteração 430
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham sido 
incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a cinco anos; pode incluir outras 
espécies adequadas para pastagem desde 
que a erva e outras forrageiras herbáceas 
se mantenham predominantes;

h) «Prados e pastagens permanentes»: as 
terras ocupadas com erva ou outras 
forrageiras naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham sido 
incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a cinco anos; pode incluir outras 
espécies ou elementos distintivos 
importantes para a caracterização do 
terreno como pastagem;

Or. it

Alteração 431
Salvatore Caronna
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham sido 
incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a cinco anos; pode incluir outras 
espécies adequadas para pastagem desde 
que a erva e outras forrageiras herbáceas 
se mantenham predominantes;

h) «Pastagens e prados permanentes»: 
cultivo de ervas forrageiras herbáceas 
naturais (espontâneas) ou cultivadas 
(semeadas) que não tenham sido incluídas 
no sistema de rotação da exploração por 
um período igual ou superior a cinco anos; 
pode incluir outras espécies ou elementos 
distintivos importantes para a 
caracterização do terreno como pastagem;

Or. it

Alteração 432
Phil Bennion

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham sido 
incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a cinco anos; pode incluir outras 
espécies adequadas para pastagem desde 
que a erva e outras forrageiras herbáceas 
se mantenham predominantes;

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham sido 
incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a cinco anos, exceto no caso de 
terras convertidas em prados no âmbito de 
um regime ambiental certificado ou de 
uma medida de ecologização;

Or. en

Justificação

As opções de ecologização que incluem a mudança para erva em terras aráveis irão, de outro 
modo, levar à perda do estatuto de terra arável no fim de 5 anos e o agricultor terá de prever 
novas opções de ecologização para outras terras, uma vez que estas medidas são apenas 
aplicáveis a terras aráveis. Tratar-se-ia de um processo progressivo se as opções 
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relacionadas com a erva nos regimes ambientais ou superfícies de interesse ecológico 
chegassem a ser usadas, o que acabaria por resultar numa reclassificação progressiva das 
terras como pastagens permanentes.

Alteração 433
Marita Ulvskog, Göran Färm, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham sido 
incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a cinco anos; pode incluir outras 
espécies adequadas para pastagem desde 
que a erva e outras forrageiras herbáceas se 
mantenham predominantes;

h) «Pastagens permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
naturais (espontâneas) ou cultivadas 
(semeadas) que não tenham sido incluídas 
no sistema de rotação da exploração por 
um período igual ou superior a cinco anos; 
pode incluir outras espécies suscetíveis de 
servir de pasto desde que a erva e outras 
forrageiras herbáceas se mantenham 
predominantes; os Estados-Membros 
poderão optar por incluir terras 
suscetíveis de servir de pasto e de respeitar 
as práticas estabelecidas localmente 
quando a erva e outras forrageiras 
herbáceas não predominarem 
tradicionalmente nas zonas para 
pastagem;

Or. en

Justificação

A alteração permite uma ainda maior flexibilidade para os prados apresentarem diferentes 
características, o que é necessário quando os prados são realmente muito diversos.

Alteração 434
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea h)
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Texto da Comissão Alteração

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham sido 
incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a cinco anos; pode incluir outras 
espécies adequadas para pastagem desde 
que a erva e outras forrageiras herbáceas se 
mantenham predominantes;

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham sido 
incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a cinco anos; pode incluir outras 
espécies suscetíveis de servir de pasto
desde que a erva e outras forrageiras 
herbáceas se mantenham predominantes;
os Estados-Membros poderão optar por 
incluir terras suscetíveis de servir de pasto 
e de respeitar as práticas estabelecidas 
localmente quando a erva e outras 
forrageiras herbáceas não predominarem 
tradicionalmente nas zonas de pastagem;

Or. en

Alteração 435
James Nicholson, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham sido 
incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a cinco anos; pode incluir outras 
espécies adequadas para pastagem desde 
que a erva e outras forrageiras herbáceas se 
mantenham predominantes;

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham sido 
incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a cinco anos; pode incluir outras 
espécies desde que a erva e outras 
forrageiras herbáceas se mantenham 
predominantes; os Estados-Membros 
poderão optar por incluir terras 
suscetíveis de servir de pasto e de respeitar 
as práticas estabelecidas localmente 
quando a erva e outras forrageiras 
herbáceas não predominarem 
tradicionalmente nas zonas de pastagem;
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Or. en

Justificação

Nalgumas zonas, a urze pode servir de pasto, respeitando as práticas estabelecidas 
localmente. Estas terras devem ser incluídas na definição de prados permanentes.

Alteração 436
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham sido 
incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a cinco anos; pode incluir outras 
espécies adequadas para pastagem desde 
que a erva e outras forrageiras herbáceas se 
mantenham predominantes;

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham sido 
incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a cinco anos; pode incluir outras 
espécies desde que a erva e outras 
forrageiras herbáceas se mantenham 
predominantes; os Estados-Membros 
poderão optar por incluir terras 
suscetíveis de servir de pasto e de respeitar 
as práticas estabelecidas localmente 
quando a erva e outras forrageiras 
herbáceas não predominarem 
tradicionalmente nas zonas de pastagem;

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ser autorizados a incluir superfícies com uma ocorrência 
limitada mas dispersa de ervas daninhas como cardos, pois, caso contrário, tal poderá 
conduzir à exclusão de muitas outras superfícies que seriam, se assim não fosse, elegíveis. 
Além disso, deve ser possível que os Estados-Membros tomem em conta práticas 
estabelecidas no que se refere à natureza dos prados permanentes.

Alteração 437
Julie Girling
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham sido 
incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a cinco anos; pode incluir outras 
espécies adequadas para pastagem desde 
que a erva e outras forrageiras herbáceas se 
mantenham predominantes;

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas ou lenhosas naturais 
(espontâneas) ou cultivadas (semeadas) 
que não tenham sido incluídas no sistema 
de rotação da exploração por um período 
igual ou superior a cinco anos; pode incluir 
outras espécies adequadas para pastagem 
desde que a erva e outras forrageiras 
herbáceas se mantenham predominantes; 
os Estados-Membros poderão optar por 
incluir terras suscetíveis de servir de pasto 
e de respeitar as práticas estabelecidas 
localmente quando a erva e outras 
forrageiras herbáceas não predominarem 
tradicionalmente nas zonas de pastagem;

Or. en

Alteração 438
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham sido 
incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a cinco anos; pode incluir outras 
espécies adequadas para pastagem desde 
que a erva e outras forrageiras herbáceas 
se mantenham predominantes;

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
(semeadas ou naturais, herbáceas, 
arbustivas e/ou arvorada) adequadas para 
pastoreio e que não tenham sido incluídas 
no sistema de rotação da exploração por 
um período igual ou superior a cinco anos;
estas superfícies podem dizer respeito a 
espaços pouco produtivos, tais como as 
zonas de pastoreio, as charnecas, os 
trilhos com arbustos, as pastagens de 
montanha, as pastagens alpinas, etc.;

Or. fr
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Alteração 439
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham sido 
incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a cinco anos; pode incluir outras 
espécies adequadas para pastagem desde 
que a erva e outras forrageiras herbáceas 
se mantenham predominantes;

h) «Pastagens permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
naturais (espontâneas) ou cultivadas 
(semeadas) que não tenham sido incluídas 
no sistema de rotação da exploração por 
um período igual ou superior a cinco anos; 
pode incluir outras espécies adequadas para 
pastagem ou características importantes 
para a caracterização das terras como 
pastagens permanentes; os 
Estados-Membros ou regiões podem optar 
por permitir culturas de rotação longa 
com intervalos de cinco ou mais anos 
quando tais práticas tradicionais sejam 
benéficas para o ambiente;

Or. en

Alteração 440
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham sido 
incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a cinco anos; pode incluir outras 
espécies adequadas para pastagem desde 
que a erva e outras forrageiras herbáceas se 

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham sido 
incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a cinco anos; pode incluir outras 
superfícies apropriadas para pasto, desde 
que tenham sido utilizadas 



PE492.791v01-00 94/177 AM\907852PT.doc

PT

mantenham predominantes; tradicionalmente como pastagens, embora 
nelas não predominem a erva e outras 
forrageiras herbáceas;

Or. es

Justificação

A definição proposta poderia trazer dificuldades no que diz respeito aos ecossistemas 
mediterrânicos muito apropriados para pastagem, tais como o montado, que inclui a 
azinheira como espécie adequada para alimentação animal, ou outros como os prados de 
montanha, sendo por isso essencial alargar o âmbito da definição às superficies que 
demonstraram ser adequadas para pasto, pois têm sido tradicionalmente utilizadas com essa 
finalidade, embora nelas não predominem as espécies herbáceas.

Alteração 441
James Nicholson, Julie Girling, Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham sido 
incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a cinco anos; pode incluir outras 
espécies adequadas para pastagem desde 
que a erva e outras forrageiras herbáceas se 
mantenham predominantes;

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que, por um período 
igual ou superior a cinco anos, não 
tenham sido incluídas no sistema de 
rotação da exploração ou tenham sido 
ressemeadas com erva ou forragem 
idêntica ou similar; pode incluir outras 
espécies adequadas para pastagem desde 
que a erva e outras forrageiras herbáceas, 
por exemplo a urze, se mantenham 
predominantes;

Or. en

Alteração 442
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea h)
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Texto da Comissão Alteração

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham sido 
incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a cinco anos; pode incluir outras 
espécies adequadas para pastagem desde 
que a erva e outras forrageiras herbáceas se 
mantenham predominantes;

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que, por um período 
igual ou superior a cinco anos, não 
tenham sido incluídas no sistema de 
rotação da exploração ou tenham sido 
ressemeadas com erva ou forragem 
idêntica ou similar; pode incluir outras 
espécies adequadas para pastagem desde 
que a erva e outras forrageiras herbáceas, 
incluindo por exemplo a urze, se 
mantenham predominantes;

Or. en

Alteração 443
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham sido 
incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a cinco anos; pode incluir outras 
espécies adequadas para pastagem desde 
que a erva e outras forrageiras herbáceas se 
mantenham predominantes;

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham sido 
incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a cinco anos; pode incluir outras 
espécies que possam ser utilizadas para 
pastagem desde que a erva e outras 
forrageiras herbáceas se mantenham 
predominantes;

Or. es

Justificação

A definição proposta não contempla ecossistemas mediterrânicos muito apropriados para 
pastagem, tais como o montado, que inclui a azinheira como espécie adequada para 
alimentação animal, ou outros como os prados de montanha. A alteração introduz um 
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conceito mais amplo, que abarca também espécies que, sem ser necessariamente adequadas 
para pastagem, contribuem para a alimentação do gado.

Alteração 444
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham sido 
incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a cinco anos; pode incluir outras 
espécies adequadas para pastagem desde 
que a erva e outras forrageiras herbáceas se 
mantenham predominantes;

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham sido 
incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a cinco anos; pode incluir outras 
espécies que possam ser utilizadas para 
pastagem desde que a erva e outras 
forrageiras herbáceas se mantenham 
predominantes;

Or. es

Justificação

Permite abranger nesta definição ecossistemas apropriados para pastagem, como os prados 
de montanha. A definição proposta é exclusiva.

Alteração 445
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham sido 
incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a cinco anos; pode incluir outras 

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham sido 
incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a cinco anos, incluindo terras que 
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espécies adequadas para pastagem desde 
que a erva e outras forrageiras herbáceas se 
mantenham predominantes;

tenham sido lavradas e replantadas com 
erva após seis ou mais anos, e excluindo 
zonas com restrições de cultivo devido à 
implementação da rede Natura 2000, da 
Diretiva-Quadro relativa à água e da 
Diretiva relativa à poluição causada por 
nitratos; pode incluir outras espécies não
adequadas para pastagem desde que a erva 
e outras forrageiras herbáceas se 
mantenham predominantes;

Or. en

Justificação

Deve ser permitido lavrar e replantar prados permanentes com vista a manter uma elevada 
produção de forragens nos campos.

Alteração 446
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou
cultivadas (semeadas) que não tenham sido 
incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a cinco anos; pode incluir outras 
espécies adequadas para pastagem desde 
que a erva e outras forrageiras herbáceas se 
mantenham predominantes;

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham sido 
incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a cinco anos; pode incluir outras 
espécies adequadas para pastagem desde 
que a erva e outras forrageiras herbáceas se 
mantenham predominantes; as faixas de 
vegetação dependentes das medidas 
agroambientais, tal como especificadas no 
Regulamento (UE) n.º [ ] [RDR] serão 
excluídas.

Or. fr

Justificação

Segundo as disposições atuais, uma faixa de vegetação não utilizada torna-se pastagem 
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permanente após 5 anos. Pretende-se, assim, evitar esta situação.

Alteração 447
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) «Infraestrutura ecológica»: conjunto 
de elementos da paisagem, 
agrossilvicultura, biodiversidade, gestão 
das águas e dos solos, biótopos, etc., que 
estabilizam e reforçam as práticas 
agroecológicas e o sistema de gestão 
ambiental;

Or. en

Justificação

Destina-se a aumentar a biodiversidade funcional e, por conseguinte, as disposições que 
visam a funcionalidade do ecossistema agrícola ou a defesa do interesse público. Os 
elementos paisagísticos (sebes, valas, zonas húmidas e outros fragmentos de habitats 
seminaturais, etc.) serão dotados de faixas de proteção para criar infraestruturas 
agroecológicas (reservatórios de habitat para polinizadores e predadores de pragas, zonas 
de coberto vegetal para absorver águas que transbordem de rios e, assim, proteger os cursos 
de água e promover a recuperação dos aquíferos subterrâneos, proteção da erosão dos solos 
ou regulação do equilíbrio entre água e nutrientes).

Alteração 448
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) «Infraestrutura agroecológica»: 
conjunto de elementos da paisagem, 
incluindo sebes, lagoas, socalcos e faixa 
de proteção, da agrossilvicultura, 
biodiversidade, gestão das águas e dos 
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solos, biótopos, etc., que estabilizam e 
reforçam as práticas agroecológicas e o 
sistema de gestão ambiental;

Or. en

Alteração 449
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) «Solos agrícolas de elevado valor 
natural»: superfícies com uma 
diversidade elevada e específica de 
espécies e habitats, práticas agrícolas de 
baixa intensidade e uma elevada 
proporção de vegetação natural;

Or. en

Alteração 450
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) «Agricultura de elevado valor 
natural»: sistemas de produção agrícola 
que incluam atividades e solos agrícolas 
que, devido às suas características, são 
suscetíveis de garantir elevados níveis de 
biodiversidade ou albergar espécies e 
habitats importantes em termos de 
conservação. Esses sistemas 
caracterizam-se por uma agricultura de 
baixa intensidade e por elevadas 
proporções de vegetação natural ou 
seminatural. Pode também ser 
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caracterizada por uma elevada 
diversidade de cobertura das terras.

Or. en

Alteração 451
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) «Agricultura de elevado valor 
natural»: sistemas de produção agrícola 
que incluam atividades e solos agrícolas 
que, devido às suas características, são 
suscetíveis de garantir elevados níveis de 
biodiversidade ou albergar espécies e 
habitats importantes em termos de 
conservação. Esses sistemas 
caracterizam-se por uma agricultura de 
baixa intensidade e por elevadas 
proporções de vegetação natural ou 
seminatural. Pode também ser 
caracterizada por uma elevada 
diversidade de cobertura das terras.

Or. en

Alteração 452
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) «Sistema agrícola de elevado valor 
natural»: superfícies em que a agricultura 
suporta ou está associada a uma elevada 
diversidade de espécies e habitats ou à 
presença de espécies com problemas de 
conservação;»
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Or. es

Alteração 453
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) «Sistema agrícola de elevado valor 
natural»: superfícies na Europa, 
predominantemente, em que a agricultura 
suporta ou está associada a uma elevada 
diversidade de espécies e habitats ou à 
presença de espécies com problemas de 
conservação;

Or. es

Alteração 454
Ivari Padar

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) «Prados e pastagens de valor 
histórico»: terras tradicionalmente 
ocupadas por erva ou outras forrageiras 
que não tenham sido lavradas ou 
ressemeadas por um período igual ou 
superior a sete anos e que comportam 
todas as espécies suscetíveis de servir de 
pasto ou de forragem para animais;

Or. en

Alteração 455
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

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

i) «Erva ou outros recursos forrageiros»: 
todos os recursos herbáceos, de fruta ou 
lenhosos, constituindo um recurso 
alimentar presente e tradicionalmente
valorizado nas pastagens seminaturais ou 
normalmente incluídas nas misturas de 
sementes para pastagens ou prados no 
Estado-Membro em causa;

Or. fr

Justificação

Esta definição permite ter em conta as pastagens extensivas, onde são utilizados vários 
recursos forrageiros para a alimentação de bovinos, caprinos e ovinos. Engloba igualmente 
os tipos de vegetação utilizados para a pecuária encontrados nas várias zonas de vegetação 
do Mediterrâneo para Norte. Por conseguinte, essas pastagens devem ser consideradas 
elegíveis, mesmo que não contenham matagal, arbustos e árvores.

Alteração 456
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

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

i) «Erva ou outras forrageiras»: todas as 
plantas tradicionalmente presentes nas 
superfícies naturalmente apascentadas ou 
normalmente incluídas nas misturas de 
sementes para pastagens ou prados no 
Estado-Membro em causa (sejam ou não 
utilizados para apascentar animais).

Or. fr
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Alteração 457
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

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

i) «Erva ou outras forrageiras»: todas as 
plantas tradicionalmente presentes nas 
superfícies naturalmente apascentadas ou 
normalmente incluídas nas misturas de 
sementes para pastagens ou prados no 
Estado-Membro em causa (sejam ou não 
utilizados para apascentar animais).

Or. fr

Alteração 458
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

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

i) «Erva ou outras forrageiras herbáceas»: 
todas as plantas herbáceas tradicionalmente 
presentes nas superfícies de pastagem 
natural ou normalmente incluídas nas 
misturas de sementes para pastagens ou 
prados no Estado-Membro em causa 
(sejam ou não utilizados para apascentar 
animais);

Or. fr

Alteração 459
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea i)
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Todas as plantas adequadas ao pastoreio devem ser parte natural de pastagens permanentes.

Alteração 460
Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

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

i) «Erva ou outras forrageiras herbáceas»: 
todas as plantas herbáceas tradicionalmente 
presentes nas pastagens naturais ou 
normalmente incluídas nas misturas de 
sementes para pastagens ou prados no 
Estado-Membro em causa (sejam ou não 
utilizados para apascentar animais);
incluem-se ainda os arbustos anões, os 
canaviais, os juncos, as ciperáceas e 
outras plantas não utilizáveis ou apenas 
parcialmente utilizáveis como alimento 
animal;

Or. de

Alteração 461
Mariya Gabriel
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) «Terras não cultivadas»: todas as 
superfícies não geridas num âmbito 
agrícola, não incluindo, contudo, as 
pastagens permanentes, prados ou terras 
temporariamente retiradas da produção;

Or. en

Alteração 462
Phil Prendergast

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. «Terras não cultivadas»: todas as 
superfícies não geridas num âmbito 
agrícola, não incluindo, contudo, as 
pastagens permanentes, prados ou terras 
temporariamente retiradas da produção;

Or. en

Alteração 463
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) «Terras seminaturais e não 
cultivadas»: terras às quais foi concedida 
proteção nos termos da Diretiva AIA 
(85/337/CEE);

Or. en
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Alteração 464
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea j) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

j) «Viveiros»: as seguintes superfícies de 
plantas lenhosas jovens, ao ar livre, 
destinadas a serem transplantadas:

j) «Viveiros»: as seguintes superfícies de 
plantas lenhosas jovens ou herbáceas 
cultivadas, ao ar livre, destinadas a serem 
transplantadas:

Or. es

Alteração 465
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) «Pomares»: terras cobertas por 
árvores de fruto, importantes em termos 
ambientais e culturais;

Or. de

Alteração 466
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) «Talhadia de rotação curta»: 
superfícies plantadas com espécies 
arbóreas do código NC 06029041, a 
definir pelos Estados-Membros, que 
constituem culturas lenhosas perenes 

Suprimido
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cujas raízes ou toiças permanecem no 
solo depois do corte e dos quais surgem 
novos rebentos na estação seguinte e com 
um ciclo máximo de corte a determinar 
pelos Estados-Membros.

Or. pt

Alteração 467
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) «Talhadia de rotação curta»: superfícies 
plantadas com espécies arbóreas do código 
NC 06029041, a definir pelos Estados-
Membros, que constituem culturas 
lenhosas perenes cujas raízes ou toiças 
permanecem no solo depois do corte e dos 
quais surgem novos rebentos na estação 
seguinte e com um ciclo máximo de corte a 
determinar pelos Estados-Membros.

k) «Talhadia de rotação curta»: espécies 
arbóreas do código NC 06029041, a definir 
pelos Estados-Membros, que constituem 
culturas lenhosas perenes cujas raízes ou 
toiças permanecem no solo depois do corte 
e dos quais surgem novos rebentos na 
estação seguinte e com um ciclo máximo 
de corte a determinar pelos Estados-
Membros.

Or. es

Alteração 468
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) «Talhadia de rotação curta»: superfícies 
plantadas com espécies arbóreas do código 
NC 06029041, a definir pelos Estados-
Membros, que constituem culturas 
lenhosas perenes cujas raízes ou toiças 
permanecem no solo depois do corte e dos 
quais surgem novos rebentos na estação 

k) «Talhadia de rotação curta»: espécies 
arbóreas do código NC 06029041, a definir 
pelos Estados-Membros, que constituem 
culturas lenhosas perenes cujas raízes ou 
toiças permanecem no solo depois do corte 
e dos quais surgem novos rebentos na 
estação seguinte e com um ciclo máximo 
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seguinte e com um ciclo máximo de corte a 
determinar pelos Estados-Membros.

de corte a determinar pelos 
Estados-Membros.

Or. es

Justificação

As «árvores» são as espécies, não as superfícies nas quais estão situadas.

Alteração 469
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) «Talhadia de rotação curta»: superfícies 
plantadas com espécies arbóreas do código 
NC 06029041, a definir pelos Estados-
Membros, que constituem culturas 
lenhosas perenes cujas raízes ou toiças 
permanecem no solo depois do corte e dos 
quais surgem novos rebentos na estação 
seguinte e com um ciclo máximo de corte a 
determinar pelos Estados-Membros.

k) «Talhadia de rotação curta»: Espécies
arbóreas do código NC 06029041, a definir 
pelas autoridades competentes dos
Estados-Membros, que constituem culturas 
lenhosas perenes cujas raízes ou toiças 
permanecem no solo depois do corte e dos 
quais surgem novos rebentos na estação 
seguinte e com um ciclo máximo de corte a 
determinar pelos Estados-Membros.

Or. es

Alteração 470
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-A) «Choupais»: as superfícies plantadas 
com espécies arbóreas da espécie Populus 
spp.com um ciclo produtivo máximo de 
quinze anos.

Or. it
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Alteração 471
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-A) «Culturas plurianuais»: culturas 
não rotativas que não sejam terras 
ocupadas por pastagens e culturas 
permanentes por um período igual ou 
inferior a cinco anos e proporcionem 
colheitas repetidas;

Or. en

Alteração 472
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-A) «Culturas plurianuais»: culturas 
não rotativas que não sejam terras 
ocupadas por pastagens e culturas 
permanentes por um período igual ou 
inferior a cinco anos e proporcionem 
colheitas repetidas;

Or. en

Alteração 473
Salvador Sedó i Alabart, Raimon Obiols, Maria Badia i Cutchet, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea k-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

k-A) «Terras aráveis ou cultiváveis»: o 
conjunto de superfícies agrícolas 
incluídas nas subcategorias descritas no 
n.º 2 do anexo III do Regulamento (CE) 
n.º 1166/2008 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 19 de novembro de 2008.

Or. es

Justificação

Propõe-se aditar a definição de «terras aráveis» para que fique claro que nesta definição não 
entram as culturas permanentes. Para além desta proposta de alteração, há que alertar para 
uma tradução incorreta do conceito «arable land» que consta no artigo 29.º, n.º 1 da versão 
castelhana da proposta de regulamento de pagamentos diretos.

Alteração 474
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-A) «Novo operador»: pessoa singular 
ou coletiva ou grupo de pessoas 
singulares ou coletivas, 
independentemente do estatuto jurídico 
conferido pelo respetivo direito nacional 
ao grupo e aos seus membros, cuja 
exploração se situe no território da União, 
como definido no artigo 52.º do Tratado 
da União Europeia, e que inicie uma 
atividade agrícola, individualmente ou em 
cooperação com outros agricultores ou 
novos operadores, tal como previsto no 
artigo 4.º, n.º 1, alínea a) do presente 
regulamento;

Or. en



AM\907852PT.doc 111/177 PE492.791v01-00

PT

Alteração 475
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-A) «Custódia do território»: conjunto de 
estratégias ou técnicas jurídicas através 
das quais os proprietários e utilizadores 
do território são envolvidos na 
conservação e utilização dos valores e dos 
recursos naturais, culturais e 
paisagísticos.

Or. es

Alteração 476
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-A) «Bens públicos ambientais»: bens 
ambientais dos ecossistemas, tais como os 
que originam o funcionamento dos 
ecossistemas e que são úteis para o bem-
estar das pessoas e das sociedades 
humanas.

Or. es

Alteração 477
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-A) «Serviços públicos ambientais»: 
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serviços ambientais dos ecossistemas, tais 
como os que originam o funcionamento 
dos ecossistemas e que são úteis para o 
bem-estar das pessoas e das sociedades 
humanas.

Or. es

Alteração 478
Willy Meyer

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 55.º a fim de:

Suprimido

a) Estabelecer definições suplementares 
no que diz respeito ao acesso a apoio ao 
abrigo do presente regulamento;
b) Estabelecer o quadro no âmbito do 
qual os Estados-Membros definem o 
mínimo de atividades a realizar em 
superfícies naturalmente mantidas num 
estado adequado para pastoreio ou 
cultivo;
c) Estabelecer os critérios a respeitar 
pelos agricultores para serem 
considerados como tendo respeitado a 
obrigação de manter a superfície agrícola 
num estado adequado para pastoreio ou 
cultivo, como referido no n.º 1, alínea c);
d) Estabelecer os critérios para 
determinar a predominância de erva e 
outras forrageiras herbáceas, para efeitos 
do n.º 1, alínea h).

Or. es
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Alteração 479
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Estabelecer definições suplementares 
no que diz respeito ao acesso a apoio ao 
abrigo do presente regulamento;

Suprimido

Or. es

Alteração 480
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Estabelecer definições suplementares 
no que diz respeito ao acesso a apoio ao 
abrigo do presente regulamento;

Suprimido

Or. es

Alteração 481
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Estabelecer o quadro no âmbito do 
qual os Estados-Membros definem o 
mínimo de atividades a realizar em 
superfícies naturalmente mantidas num 
estado adequado para pastoreio ou 
cultivo;

Suprimido

Or. es
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Alteração 482
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Estabelecer o quadro no âmbito do 
qual os Estados-Membros definem o 
mínimo de atividades a realizar em 
superfícies naturalmente mantidas num 
estado adequado para pastoreio ou 
cultivo;

Suprimido

Or. es

Alteração 483
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Estabelecer o quadro no âmbito do 
qual os Estados-Membros definem o 
mínimo de atividades a realizar em 
superfícies naturalmente mantidas num 
estado adequado para pastoreio ou 
cultivo;

Suprimido

Or. es

Alteração 484
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Estabelecer o quadro no âmbito do qual 
os Estados-Membros definem o mínimo de 
atividades a realizar em superfícies 
naturalmente mantidas num estado 
adequado para pastoreio ou cultivo;

b) Estabelecer o quadro que define o 
mínimo de atividades a realizar em 
superfícies naturalmente mantidas num 
estado adequado para pastoreio ou cultivo;

Or. en

Alteração 485
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Petri Sarvamaa, Elisabeth Jeggle, Mariya 
Gabriel, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Estabelecer o quadro no âmbito do qual
os Estados-Membros definem o mínimo de 
atividades a realizar em superfícies 
naturalmente mantidas num estado 
adequado para pastoreio ou cultivo;

b) Estabelecer os critérios no âmbito dos 
quais os Estados Membros definem o 
mínimo de atividades a realizar em 
superfícies naturalmente mantidas num 
estado adequado para pastoreio ou cultivo;

Or. en

Alteração 486
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Estabelecer os critérios a respeitar 
pelos agricultores para serem 
considerados como tendo respeitado a 
obrigação de manter a superfície agrícola 
num estado adequado para pastoreio ou 
cultivo, como referido no n.º 1, alínea c);

Suprimido

Or. es
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Alteração 487
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Estabelecer os critérios a respeitar 
pelos agricultores para serem 
considerados como tendo respeitado a 
obrigação de manter a superfície agrícola 
num estado adequado para pastoreio ou 
cultivo, como referido no n.º 1, alínea c);

Suprimido

Or. es

Alteração 488
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Estabelecer os critérios a respeitar 
pelos agricultores para serem 
considerados como tendo respeitado a 
obrigação de manter a superfície agrícola 
num estado adequado para pastoreio ou 
cultivo, como referido no n.º 1, alínea c);

Suprimido

Or. es

Alteração 489
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) Estabelecer os critérios a respeitar pelos 
agricultores para serem considerados como 
tendo respeitado a obrigação de manter a 
superfície agrícola num estado adequado 
para pastoreio ou cultivo, como referido no 
n.º 1, alínea c);

c) Estabelecer os critérios a respeitar pelos 
agricultores para serem considerados como 
tendo respeitado a obrigação de manter a 
superfície agrícola num estado adequado 
para pastoreio ou cultivo e em boas 
condições agrícolas e ambientais;

Or. en

Alteração 490
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Marielle de Sarnez

Proposta de regulamento
Artigo 4.º – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Estabelecer os critérios para determinar 
a predominância de erva e outras 
forrageiras herbáceas, para efeitos do n.º 1, 
alínea h).

d) Estabelecer os critérios para determinar 
a predominância de erva e outras 
forrageiras herbáceas, assim como os 
critérios para determinar as práticas 
estabelecidas localmente referidas no n.º 
1, alínea h).

Or. en

Alteração 491
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Estabelecer os critérios para determinar 
a predominância de erva e outras 
forrageiras herbáceas, para efeitos do n.º 1, 
alínea h).

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. es
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Alteração 492
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Estabelecer os critérios para determinar 
a predominância de erva e outras 
forrageiras herbáceas, para efeitos do n.º 1, 
alínea h).

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. es

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 493
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No anexo (...) do presente 
regulamento são estabelecidos:
a) o quadro no âmbito do qual os 
Estados-Membros definem o mínimo de 
atividades a realizar em superfícies 
naturalmente mantidas num estado 
adequado para pastoreio ou cultivo;
b) o quadro no âmbito do qual os 
Estados-Membros definem os critérios a 
respeitar pelos agricultores para serem 
considerados como tendo cumprido a 
obrigação de manter a superfície agrícola 
num estado adequado para pastoreio ou 
cultivo, como referido no n.º 1, alínea c).

Or. es
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Justificação

No ato de base devem ficar estabelecidos tanto o quadro no âmbito do qual os 
Estados-Membros definem o «mínimo de atividades», como o quadro no âmbito do qual os 
Estados-Membros determinam os critérios de manutenção da superfície num estado 
adequado para a produção. A Comissão deve defini-los durante o processo de negociação.

Alteração 494
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No anexo (...) do presente 
regulamento são estabelecidos:
a) o quadro no âmbito do qual os 
Estados-Membros definem o mínimo de 
atividades a realizar em superfícies 
naturalmente mantidas num estado 
adequado para pastoreio ou cultivo;
b) o quadro no âmbito do qual os 
Estados-Membros definem os critérios a 
respeitar pelos agricultores para serem 
considerados como tendo cumprido a 
obrigação de manter a superfície agrícola 
num estado adequado para pastoreio ou 
cultivo, como referido no n.º 1, alínea c).

Or. es

Justificação

Considera-se fundamental estabelecer, no ato de base, tanto o quadro no âmbito do qual os 
Estados-Membros definem o «mínimo de atividades», como o quadro no âmbito do qual os 
Estados-Membros determinam os critérios de manutenção da superfície num estado 
adequado para a produção.

Alteração 495
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No anexo (...) do presente 
regulamento são estabelecidos:
a) o quadro no âmbito do qual as 
autoridades institucionais competentes, de 
acordo com o direito interno dos 
Estados-Membros, definem o mínimo de 
atividades a realizar em superfícies 
naturalmente mantidas num estado 
adequado para pastoreio ou cultivo;
b) o quadro no âmbito do qual os 
Estados-Membros e, se for o caso, as 
regiões institucionais, de acordo com o 
artigo 20.º do presente regulamento, 
definem os critérios a respeitar pelos 
agricultores para serem considerados 
como tendo respeitado a obrigação de 
manter a superfície agrícola num estado 
adequado para pastoreio ou cultivo, como 
referido no n.º 1, alínea c).

Or. es

Alteração 496
Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para cada Estado-Membro e cada ano, o 
limite máximo nacional, incluindo o valor 
total de todos os direitos atribuídos, da
reserva nacional e dos limites máximos 
fixados em conformidade com os artigos 
33.º, 35.º, 37.º e 39.º, é fixado no anexo II.

1. Para cada Estado-Membro e cada ano, o 
limite máximo nacional, incluindo o valor 
total de todos os direitos atribuídos, da 
reserva nacional e dos limites máximos 
fixados em conformidade com o artigo 
29.º, n.º 5, alínea b), e os artigos 35.º, 37.º 
e 39.º, é fixado no anexo II.

Or. fr
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Alteração 497
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para cada Estado-Membro e cada ano, o 
limite máximo nacional, incluindo o valor 
total de todos os direitos atribuídos, da 
reserva nacional e dos limites máximos 
fixados em conformidade com os artigos 
33.º, 35.º, 37.º e 39.º, é fixado no anexo II.

1. Para cada Estado-Membro e cada ano, o 
limite máximo nacional, incluindo o valor 
total de todos os direitos atribuídos, da 
reserva nacional e dos limites máximos 
fixados em conformidade com os artigos 
35.º, 37.º e 39.º, é fixado no anexo II.

Or. en

Alteração 498
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para cada Estado-Membro e cada ano, o 
limite máximo nacional, incluindo o valor 
total de todos os direitos atribuídos, da 
reserva nacional e dos limites máximos 
fixados em conformidade com os artigos 
33.º, 35.º, 37.º e 39.º, é fixado no anexo II.

1. Para cada Estado-Membro e cada ano, o 
limite máximo nacional, incluindo o valor 
total de todos os direitos atribuídos, da 
reserva nacional e dos limites máximos 
fixados em conformidade com os artigos 
35.º, 37.º e 39.º, é fixado no anexo II.

Or. fr

Alteração 499
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 6 - n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Para cada Estado-Membro e cada ano, o 
limite máximo nacional, incluindo o valor 
total de todos os direitos atribuídos, da 
reserva nacional e dos limites máximos 
fixados em conformidade com os artigos 
33.º, 35.º, 37.º e 39.º, é fixado no anexo II.

1. Para cada Estado-Membro e cada ano, o 
limite máximo nacional, incluindo o valor 
total de todos os direitos atribuídos, da 
reserva nacional e dos limites máximos 
fixados em conformidade com os artigos 
33.º, 35.º, 37.º 37.º-A e 39.º, é fixado no 
anexo II.

Or. it

Justificação

Propõe-se que o pacote de gestão de riscos seja transferido para primeiro pilar, relativo aos 
pagamentos diretos.

Alteração 500
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os pagamentos diretos serão 
distribuídos pelos Estados-Membros de 
modo a que cada Estado-Membro receba, 
como limite máximo nacional, um 
montante correspondente ao número de 
hectares abrangidos pelos pedidos de 
pagamentos diretos em 2013 multiplicado 
pela taxa média de pagamentos diretos na 
totalidade da União Europeia em 2013. 
Os Estados-Membros nos quais a média 
de pagamentos diretos por hectare, 
calculada tomando como base os 
pagamentos em 2013, exceda 110% dos 
pagamentos médios na UE poderão fazer 
pagamentos adicionais a cargo do seu 
orçamento nacional num montante que 
não exceda dois terços da diferença entre 
o montante médio dos pagamentos diretos 
nesses países e a média da UE em 2013.
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Or. en

Alteração 501
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os pagamentos diretos serão 
distribuídos pelos Estados-Membros de 
modo a que cada Estado-Membro receba, 
como limite máximo nacional, um 
montante correspondente ao número de 
hectares abrangidos pelos pedidos de 
pagamentos diretos em 2013 multiplicado 
pela taxa média de pagamentos diretos na 
totalidade da União Europeia em 2013. 
Os Estados-Membros nos quais a média 
de pagamentos diretos por hectare, 
calculada tomando como base os 
pagamentos em 2013, exceda 110% dos 
pagamentos médios na UE poderão fazer 
pagamentos adicionais a cargo do seu 
orçamento nacional num montante que 
não exceda dois terços da diferença entre 
o montante médio dos pagamentos diretos 
nesses países e a média da UE em 2013.

Or. en

Alteração 502
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O cálculo dos limites máximos 
nacionais será feito de modo a que cada 
Estado-Membro com uma média de 
pagamentos diretos inferior à da UE em 
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2013 recupere, até 2018, dois terços da 
diferença entre a média da UE em 2013 e 
o nível nacional em 2013.

Or. en

Justificação

Esta alteração destina-se a obter, tanto quanto possível, um sistema mais justo de atribuição. 

Alteração 503
James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Se necessário e ao abrigo dos seus 
mecanismos constitucionais, os 
Estados-Membros poderão aplicar 
disposições da política agrícola comum a 
nível regional.

Or. en

Alteração 504
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Ao abrigo dos seus mecanismos 
constitucionais, os Estados-Membros 
poderão aplicar disposições da política 
agrícola comum a nível regional. Nesse 
caso, os Estados-Membros definem as 
regiões de acordo com critérios objetivos e 
não-discriminatórios e efetuam a divisão 
do limite máximo nacional entre as 
regiões. Os Estados-Membros podem 
também tomar todas as decisões referidas 
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no presente regulamento a nível regional 
e aplicar as disposições financeiras 
referidas nos artigos 33.º, 35.º, 37.º, 39.º e 
51.º aos limites máximos regionais, assim 
como aplicar o mecanismo de 
flexibilidade referido no artigo 14.º aos 
limites máximos regionais. Os 
Estados-Membros podem também decidir 
criar reservas nacionais para gerir as 
disposições constantes do artigo 23.º.

Or. en

Alteração 505
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Ao abrigo dos seus mecanismos 
constitucionais, os Estados-Membros 
poderão aplicar disposições da política 
agrícola comum a nível regional. Nesse 
caso, os Estados-Membros definem as 
regiões de acordo com critérios objetivos e 
não-discriminatórios e efetuam a divisão 
do limite máximo nacional entre as 
regiões. Os Estados-Membros podem 
também tomar todas as decisões referidas 
no presente regulamento a nível regional 
e aplicar as disposições financeiras 
referidas nos artigos 33.º, 35.º, 37.º, 39.º e 
51.º aos limites máximos regionais. Os 
Estados-Membros podem ainda decidir 
estabelecer reservas regionais.

Or. en

Alteração 506
James Nicholson, Diane Dodds
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem decidir 
aplicar o presente regulamento a nível 
regional. Nesse caso, os 
Estados-Membros definem as regiões de 
acordo com critérios objetivos e 
não-discriminatórios e efetuam a divisão 
do limite máximo nacional entre as 
regiões. Os Estados-Membros podem 
também tomar todas as decisões referidas 
no presente regulamento a nível regional 
e aplicar as disposições financeiras 
referidas nos artigos 33.º, 35.º, 37.º, 39.º e 
51.º aos limites máximos regionais. Os 
Estados-Membros podem ainda decidir 
estabelecer reservas regionais.

Or. en

Justificação

Visa permitir a plena regionalização. Todas as decisões reservadas aos Estados-Membros 
devem ser tomadas a nível regional e todas as revisões em baixa devem ter aplicação nos 
limites máximos regionais.  A reserva nacional deve também funcionar a nível regional, com 
as regiões a serem capazes de tomarem as suas próprias decisões sobre quem deve receber 
subsídios e a que nível.

Alteração 507
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem decidir 
aplicar o presente regulamento a nível 
regional. Nesse caso, os 
Estados-Membros definem as regiões de 
acordo com critérios objetivos e 
não-discriminatórios e efetuam a divisão 
do limite máximo nacional entre as 
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regiões. Os Estados-Membros podem 
também tomar todas as decisões referidas 
no presente regulamento a nível regional 
e aplicar as disposições financeiras 
referidas nos artigos 33.º, 35.º, 37.º, 39.º e 
51.º aos limites máximos regionais. Os 
Estados-Membros podem ainda decidir 
estabelecer reservas regionais.

Or. en

Alteração 508
James Nicholson, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do artigo 8.º, o montante total 
dos pagamentos diretos que, nos termos 
dos títulos III, IV e V, podem ser 
concedidos num Estado-Membro em 
relação a um ano civil, após aplicação do 
artigo 11.º, não pode exceder os limites 
máximos fixados no anexo III do presente 
regulamento.

Sem prejuízo do artigo 8.º, o montante total 
dos pagamentos diretos que, nos termos 
dos títulos III, IV e V, podem ser 
concedidos num Estado-Membro em 
relação a um ano civil não pode exceder os 
limites máximos fixados no anexo III do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 509
Robert Dušek

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do artigo 8.º, o montante total 
dos pagamentos diretos que, nos termos 
dos títulos III, IV e V, podem ser 
concedidos num Estado-Membro em 
relação a um ano civil, após aplicação do 
artigo 11.º, não pode exceder os limites 

Sem prejuízo do artigo 8.º, o montante total 
dos pagamentos diretos que, nos termos 
dos títulos III, IV e V, podem ser 
concedidos num Estado-Membro em 
relação a um ano civil não pode exceder os 
limites máximos fixados no anexo III do 



PE492.791v01-00 128/177 AM\907852PT.doc

PT

máximos fixados no anexo III do presente 
regulamento.

presente regulamento.

Or. en

Alteração 510
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do artigo 8.º, o montante total 
dos pagamentos diretos que, nos termos 
dos títulos III, IV e V, podem ser 
concedidos num Estado-Membro em 
relação a um ano civil, após aplicação do 
artigo 11.º, não pode exceder os limites 
máximos fixados no anexo III do presente 
regulamento.

Sem prejuízo do artigo 8.º, o montante total 
dos pagamentos diretos que, nos termos 
dos títulos III, IV e V, podem ser 
concedidos num Estado-Membro em 
relação a um ano civil não pode exceder os 
limites máximos fixados no anexo III do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 511
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do artigo 8.º, o montante total 
dos pagamentos diretos que, nos termos 
dos títulos III, IV e V, podem ser 
concedidos num Estado-Membro em 
relação a um ano civil, após aplicação do 
artigo 11.º, não pode exceder os limites 
máximos fixados no anexo III do presente 
regulamento.

Sem prejuízo do artigo 8.º, o montante total 
dos pagamentos diretos que, nos termos 
dos títulos III, IV e V, podem ser 
concedidos num Estado-Membro em 
relação a um ano civil não pode exceder os 
limites máximos fixados no anexo III do 
presente regulamento.

Or. en
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Alteração 512
Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do artigo 8.º, o montante total 
dos pagamentos diretos que, nos termos 
dos títulos III, IV e V, podem ser 
concedidos num Estado-Membro em 
relação a um ano civil, após aplicação do 
artigo 11.º, não pode exceder os limites 
máximos fixados no anexo III do presente 
regulamento.

Sem prejuízo do artigo 8.º, o montante total 
dos pagamentos diretos que, nos termos 
dos títulos III, IV e V, podem ser 
concedidos num Estado-Membro em 
relação a um ano civil não pode exceder os 
limites máximos fixados no anexo III do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

A disposição proposta constitui uma barreira ao aumento da competitividade, uma vez que 
incentiva uma pulverização das estruturas agrícolas, dando um sinal de que o alargamento 
estrutural não é desejável e gerando inevitavelmente efeitos perversos para a produtividade 
laboral. Afetaria também várias instituições de beneficência pois trata-se de um instrumento 
de apoio ao rendimento que não tem sido devidamente ajustado às necessidades. Além disso, 
colocaria ainda mais encargos administrativos e seria problemática em relação ao princípio 
de igualdade de tratamento dos beneficiários.

Alteração 513
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do artigo 8.º, o montante total 
dos pagamentos diretos que, nos termos 
dos títulos III, IV e V, podem ser 
concedidos num Estado-Membro em 
relação a um ano civil, após aplicação do 
artigo 11.º, não pode exceder os limites 
máximos fixados no anexo III do presente 
regulamento.

Sem prejuízo do artigo 8.º, o montante total 
dos pagamentos diretos que, nos termos 
dos títulos III, IV e V, podem ser 
concedidos num Estado-Membro em 
relação a um ano civil, após aplicação do 
artigo 11.º, não pode exceder os limites 
máximos fixados no anexo III do presente 
regulamento. Neste sentido, os 
Estados-Membros podem dividir o limite 
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máximo previsto no anexo III do presente 
regulamento entre as regiões definidas de 
acordo com critérios objetivos e 
não-discriminatórios.

Or. en

Justificação

Visa permitir a regionalização.

Alteração 514
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do artigo 8.º, o montante total 
dos pagamentos diretos que, nos termos 
dos títulos III, IV e V, podem ser 
concedidos num Estado-Membro em 
relação a um ano civil, após aplicação do 
artigo 11.º, não pode exceder os limites 
máximos fixados no anexo III do presente 
regulamento.

Sem prejuízo do artigo 8.º, o montante total 
dos pagamentos diretos que, nos termos 
dos títulos III, IV e V, podem ser 
concedidos num Estado-Membro em 
relação a um ano civil, após aplicação do 
artigo 11.º, não pode exceder os limites 
máximos fixados no anexo III do presente 
regulamento. Neste sentido, os 
Estados-Membros podem dividir o limite 
máximo previsto no anexo III do presente 
regulamento entre as regiões definidas de 
acordo com critérios objetivos e 
não-discriminatórios. 

Or. en

Alteração 515
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do artigo 8.º, o montante total Sem prejuízo do artigo 8.º, o montante total 
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dos pagamentos diretos que, nos termos 
dos títulos III, IV e V, podem ser 
concedidos num Estado-Membro em 
relação a um ano civil, após aplicação do 
artigo 11.º, não pode exceder os limites 
máximos fixados no anexo III do presente 
regulamento.

dos pagamentos diretos que, nos termos 
dos títulos III, IV e V, podem ser 
concedidos num Estado-Membro em 
relação a um ano civil, após aplicação do 
artigo 11.º, não pode exceder os limites 
máximos fixados no anexo III do presente 
regulamento. Neste sentido, os 
Estados-Membros podem dividir o limite 
máximo previsto no anexo III do presente 
regulamento entre as regiões definidas de 
acordo com critérios objetivos e 
não-discriminatórios.

Or. en

Alteração 516
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para cada Estado-Membro e cada ano, 
o produto estimado da limitação referida 
no artigo 11.º, refletido pela diferença 
entre os limites máximos nacionais 
fixados no anexo II, aos quais é 
adicionado o montante disponível em 
conformidade com o artigo 44.º, e os 
limites máximos líquidos fixados no 
anexo III, é disponibilizado sob a forma 
de apoio da União a medidas ao abrigo da 
programação de desenvolvimento rural 
financiada pelo FEADER, como 
especificado no Regulamento (UE) n.º 
[…] [RDR].

Suprimido

Or. es

Justificação

Todo o presente n.º 2 é incorporado no artigo 11.º, relativo aos limites máximos.
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Alteração 517
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para cada Estado-Membro e cada ano, 
o produto estimado da limitação referida 
no artigo 11.º, refletido pela diferença 
entre os limites máximos nacionais 
fixados no anexo II, aos quais é 
adicionado o montante disponível em 
conformidade com o artigo 44.º, e os 
limites máximos líquidos fixados no 
anexo III, é disponibilizado sob a forma 
de apoio da União a medidas ao abrigo da 
programação de desenvolvimento rural 
financiada pelo FEADER, como 
especificado no Regulamento (UE) n.º 
[…] [RDR].

Suprimido

Or. es

Justificação

Considera-se mais apropriado incorporar o n.º 2 no artigo 11.º, que trata especificamente 
dos limites máximos.

Alteração 518
James Nicholson, Vicky Ford, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para cada Estado-Membro e cada ano, 
o produto estimado da limitação referida 
no artigo 11.º, refletido pela diferença 
entre os limites máximos nacionais 
fixados no anexo II, aos quais é 
adicionado o montante disponível em 
conformidade com o artigo 44.º, e os 

Suprimido
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limites máximos líquidos fixados no 
anexo III, é disponibilizado sob a forma 
de apoio da União a medidas ao abrigo da 
programação de desenvolvimento rural 
financiada pelo FEADER, como
especificado no Regulamento (UE) 
n.º […] [RDR].

Or. en

Alteração 519
Richard Ashworth, Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para cada Estado-Membro e cada ano, 
o produto estimado da limitação referida 
no artigo 11.º, refletido pela diferença 
entre os limites máximos nacionais 
fixados no anexo II, aos quais é 
adicionado o montante disponível em 
conformidade com o artigo 44.º, e os 
limites máximos líquidos fixados no 
anexo III, é disponibilizado sob a forma 
de apoio da União a medidas ao abrigo da 
programação de desenvolvimento rural 
financiada pelo FEADER, como 
especificado no Regulamento (UE) 
n.º […] [RDR].

Suprimido

Or. en

Alteração 520
Robert Dušek

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para cada Estado-Membro e cada ano, Suprimido
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o produto estimado da limitação referida 
no artigo 11.º, refletido pela diferença 
entre os limites máximos nacionais 
fixados no anexo II, aos quais é 
adicionado o montante disponível em 
conformidade com o artigo 44.º, e os 
limites máximos líquidos fixados no 
anexo III, é disponibilizado sob a forma 
de apoio da União a medidas ao abrigo da 
programação de desenvolvimento rural 
financiada pelo FEADER, como 
especificado no Regulamento (UE) 
n.º […] [RDR].

Or. en

Alteração 521
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para cada Estado-Membro e cada ano, 
o produto estimado da limitação referida 
no artigo 11.º, refletido pela diferença 
entre os limites máximos nacionais 
fixados no anexo II, aos quais é 
adicionado o montante disponível em 
conformidade com o artigo 44.º, e os 
limites máximos líquidos fixados no 
anexo III, é disponibilizado sob a forma 
de apoio da União a medidas ao abrigo da 
programação de desenvolvimento rural 
financiada pelo FEADER, como 
especificado no Regulamento (UE) 
n.º […] [RDR].

Suprimido

Or. en

Alteração 522
Diane Dodds
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para cada Estado-Membro e cada ano, 
o produto estimado da limitação referida 
no artigo 11.º, refletido pela diferença 
entre os limites máximos nacionais 
fixados no anexo II, aos quais é 
adicionado o montante disponível em 
conformidade com o artigo 44.º, e os 
limites máximos líquidos fixados no 
anexo III, é disponibilizado sob a forma 
de apoio da União a medidas ao abrigo da 
programação de desenvolvimento rural 
financiada pelo FEADER, como 
especificado no Regulamento (UE) 
n.º […] [RDR].

Suprimido

Or. en

Alteração 523
Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para cada Estado-Membro e cada ano, 
o produto estimado da limitação referida 
no artigo 11.º, refletido pela diferença 
entre os limites máximos nacionais 
fixados no anexo II, aos quais é
adicionado o montante disponível em 
conformidade com o artigo 44.º, e os 
limites máximos líquidos fixados no 
anexo III, é disponibilizado sob a forma 
de apoio da União a medidas ao abrigo da 
programação de desenvolvimento rural 
financiada pelo FEADER, como 
especificado no Regulamento (UE) 
n.º […] [RDR].

Suprimido

Or. en
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Justificação

A disposição proposta constitui uma barreira ao aumento da competitividade, uma vez que 
incentiva uma pulverização das estruturas agrícolas, dando um sinal de que o alargamento 
estrutural não é desejável e gerando inevitavelmente efeitos perversos para a produtividade 
laboral. Afetaria também várias instituições de beneficência pois trata-se de um instrumento 
de apoio ao rendimento que não tem sido devidamente ajustado às necessidades.  Além disso, 
colocaria ainda mais encargos administrativos e seria problemática em relação ao princípio 
de igualdade de tratamento dos beneficiários.

Alteração 524
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para cada Estado-Membro e cada ano, 
o produto estimado da limitação referida 
no artigo 11.º, refletido pela diferença 
entre os limites máximos nacionais 
fixados no anexo II, aos quais é 
adicionado o montante disponível em 
conformidade com o artigo 44.º, e os 
limites máximos líquidos fixados no 
anexo III, é disponibilizado sob a forma 
de apoio da União a medidas ao abrigo da 
programação de desenvolvimento rural 
financiada pelo FEADER, como 
especificado no Regulamento (UE) n.º 
[…] [RDR].

Suprimido

Or. es

Justificação

Considera-se mais apropriado que o presente n.º 2 seja incorporado na alteração do artigo 
11.º, que trata especificamente dos limites máximos, ou, se for o caso, que seja substituído 
pela alteração 3.

Alteração 525
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para cada Estado-Membro e cada ano, o 
produto estimado da limitação referida no 
artigo 11.o, refletido pela diferença entre os 
limites máximos nacionais fixados no 
anexo II, aos quais é adicionado o 
montante disponível em conformidade com 
o artigo 44.o, e os limites máximos líquidos 
fixados no anexo III, é disponibilizado sob 
a forma de apoio da União a medidas ao 
abrigo da programação de 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER, como especificado no 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR].

2. Para cada Estado-Membro e cada ano, o 
produto estimado da limitação referida no 
artigo 11.o, refletido pela diferença entre os 
limites máximos nacionais fixados no 
anexo II, aos quais é adicionado o 
montante disponível em conformidade com 
o artigo 44.o, e os limites máximos líquidos 
fixados no anexo III, é redistribuído: a)
sob a forma de apoio da União a medidas 
ao abrigo da programação de 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER, como especificado no 
Regulamento (UE) n.º [...] [RDR].

b) no âmbito do 1º pilar, desde que se 
destine ao reforço dos pagamentos aos 
pequenos agricultores;

Or. pt

Alteração 526
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para cada Estado-Membro e cada ano, o 
produto estimado da limitação referida no 
artigo 11.º, refletido pela diferença entre os 
limites máximos nacionais fixados no 
anexo II, aos quais é adicionado o 
montante disponível em conformidade com 
o artigo 44.º, e os limites máximos líquidos 
fixados no anexo III, é disponibilizado sob 
a forma de apoio da União a medidas ao 
abrigo da programação de 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER, como especificado no 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR].

2. Para cada Estado-Membro e cada ano, o 
produto estimado da limitação referida no 
artigo 11.º, refletido pela diferença entre os 
limites máximos nacionais fixados no 
anexo II, aos quais é adicionado o 
montante disponível em conformidade com 
o artigo 44.º, e os limites máximos líquidos 
fixados no anexo III, é disponibilizado sob 
a forma de apoio da União a medidas ao 
abrigo da programação de 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER, como especificado no 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR], ou para 
a reserva nacional, a fim de ser utilizado 
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sob a forma de direitos para os 
agricultores que iniciaram as suas 
atividades agrícolas nos cinco anos 
anteriores à concessão do direito. Os 
Estados-Membros ou as regiões 
determinam o uso a dar ao produto da 
limitação. 

Or. en

Alteração 527
Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para cada Estado-Membro e cada ano, o 
produto estimado da limitação referida no 
artigo 11.o, refletido pela diferença entre 
os limites máximos nacionais fixados no 
anexo II, aos quais é adicionado o 
montante disponível em conformidade com 
o artigo 44.o, e os limites máximos 
líquidos fixados no anexo III, é 
disponibilizado sob a forma de apoio da 
União a medidas ao abrigo da 
programação de desenvolvimento rural 
financiada pelo FEADER, como 
especificado no Regulamento (UE) n.º 
[…] [RDR].

2. Para cada Estado-Membro e cada ano, o 
produto estimado da limitação referida no 
artigo 11.º, refletido pela diferença entre os 
limites máximos nacionais fixados no 
anexo II, aos quais é adicionado o 
montante disponível em conformidade com 
o artigo 44.º, e os limites máximos líquidos 
fixados no anexo III, é disponibilizado sob 
a forma de um aumento de pagamentos 
diretos não abrangidos pelos limites.

Or. pl

Alteração 528
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para cada Estado-Membro e cada ano, o 2. Para cada Estado-Membro e cada ano, o 
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produto estimado da limitação referida no 
artigo 11.º, refletido pela diferença entre os 
limites máximos nacionais fixados no 
anexo II, aos quais é adicionado o 
montante disponível em conformidade com 
o artigo 44.º, e os limites máximos líquidos 
fixados no anexo III, é disponibilizado sob 
a forma de apoio da União a medidas ao 
abrigo da programação de 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER, como especificado no 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR].

produto estimado da limitação referida no 
artigo 11.º, refletido pela diferença entre os 
limites máximos nacionais fixados no 
anexo II, aos quais é adicionado o 
montante disponível em conformidade com 
o artigo 44.º, e os limites máximos líquidos 
fixados no anexo III, é disponibilizado no 
Estado-Membro em questão para medidas 
ao abrigo da programação de 
desenvolvimento rural visando 
agricultores ou grupos de agricultores e 
financiadas pelo FEADER, como 
especificado no Regulamento (UE) n.º […] 
[RDR].

Or. en

Alteração 529
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para cada Estado-Membro e cada ano, o 
produto estimado da limitação referida no 
artigo 11.º, refletido pela diferença entre os 
limites máximos nacionais fixados no 
anexo II, aos quais é adicionado o 
montante disponível em conformidade com 
o artigo 44.º, e os limites máximos líquidos 
fixados no anexo III, é disponibilizado sob 
a forma de apoio da União a medidas ao 
abrigo da programação de 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER, como especificado no 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR].

2. Para cada Estado-Membro e cada ano, o 
produto estimado da limitação referida no 
artigo 11.º, refletido pela diferença entre os 
limites máximos nacionais fixados no 
anexo II, aos quais é adicionado o 
montante disponível em conformidade com 
o artigo 44.º, e os limites máximos líquidos 
fixados no anexo III, é disponibilizado sob 
a forma de apoio da União a medidas que 
serão determinadas pelo Estado-Membro 
ao abrigo da programação de 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER, como especificado no 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR].

Or. en

Justificação

O Estado-Membro deve ter a possibilidade de decidir de que forma o produto da limitação 
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disponibilizado como apoio a medidas ao abrigo da programação de desenvolvimento rural 
será gasto.

Alteração 530
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para cada Estado-Membro e cada ano, o 
produto estimado da limitação referida no 
artigo 11.º, refletido pela diferença entre os 
limites máximos nacionais fixados no 
anexo II, aos quais é adicionado o 
montante disponível em conformidade com 
o artigo 44.º, e os limites máximos líquidos 
fixados no anexo III, é disponibilizado sob 
a forma de apoio da União a medidas ao 
abrigo da programação de 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER, como especificado no 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR].

2. Para cada Estado-Membro e cada ano, o 
produto estimado da limitação referida no 
artigo 11.º, refletido pela diferença entre os 
limites máximos nacionais fixados no 
anexo II, aos quais é adicionado o 
montante disponível em conformidade com 
o artigo 44.º, e os limites máximos líquidos 
fixados no anexo III, é disponibilizado sob 
a forma de apoio da União a medidas ao 
abrigo da programação de 
desenvolvimento rural no mesmo 
Estado-Membro financiada pelo FEADER, 
como especificado no Regulamento (UE) 
n.º […] [RDR].

Or. en

Alteração 531
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Cada Estado-Membro e em cada ano 
poderá utilizar os montantes 
remanescentes que resultarem dos 
diferentes conceitos de pagamentos no 
que diz respeito aos limites máximos 
nacionais fixados no anexo II, para 
conceder apoios associados 
correspondentes ao título V ou, se for o 
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caso, compensar os défices que possam 
existir em alguma das diferentes 
componentes de pagamentos ou, se for o 
caso, criar um fundo comum para ser 
utilizado em situações de crises setoriais 
imprevistas.

Or. es

Justificação

Consideramos que deve haver flexibilidade na utilização dos montantes das diferentes 
componentes de pagamento e dos montantes remanescentes que possam existir na execução 
dos pagamentos anuais, permitindo a utilização de fundos excedentários na aplicação e 
criação, em cada Estado-Membro, de um fundo comum para ser utilizado em situações de 
crises setoriais imprevistas.

Alteração 532
João Ferreira, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O produto referido no n.º 2 pode 
também ser redistribuído, no âmbito do 1º 
pilar desde que se destine ao reforço dos 
pagamentos nos pequenos agricultores;

Or. pt

Alteração 533
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de rever os limites máximos 
fixados no anexo III.

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de rever os limites máximos 
fixados no anexo III para ter em conta a 
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diferença entre os limites máximos 
fixados no anexo II e a execução 
orçamental de cada exercício.

Or. es

Justification

Pretende-se contemplar a possibilidade de reatribuir em campanhas posteriores os montantes 
remanescentes ou fundos não utilizados em cada exercício orçamental. Trata-se de um 
mecanismo semelhante ao que foi aplicado no acordo do «exame de saúde» e expresso nos 
números 6 e 7 do artigo 69.º do Regulamento (CE) n.º 73/2009.

Alteração 534
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A partir do ano de 2017, a Comissão 
fica habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 55.°, a fim de 
ter em conta, no estabelecimento dos 
limites máximos fixados no anexo III, a 
diferença entre os limites máximos 
fixados no anexo II e a execução 
orçamental real para os exercícios de 
2015 e 2016. Esta diferença poderá ser 
utilizada nos pagamentos correspondentes 
ao capítulo 1 do título IV.

Or. es

Justificação

É necessário ter em conta, a partir de 2017, os montantes remanescentes dos fundos não 
utilizados em 2015 e 2016 pelo Estado-Membro, de tal forma que esses montantes possam ser 
destinados ao financiamento de apoio associado, reduzindo assim o montante do pagamento 
base necessário para financiar esse apoio associado e aumentando assim o montante total do 
pagamento base e permitindo uma melhor utilização final de todos os fundos.
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Alteração 535
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A taxa de ajustamento determinada em 
conformidade com o artigo 25.º do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ] só é 
aplicável aos pagamentos diretos 
superiores a 5 000 EUR a conceder a 
agricultores no ano civil correspondente.

Suprimido

Or. en

Justificação

As regras de condicionalidade deverão ser obrigatórias para todos os sistemas agrícolas.

Alteração 536
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 8 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A taxa de ajustamento determinada em 
conformidade com o artigo 25.o do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ] só é 
aplicável aos pagamentos diretos 
superiores a 5 000 EUR a conceder a 
agricultores no ano civil correspondente.

1. A taxa de ajustamento determinada em 
conformidade com o artigo 25.º do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ] é 
aplicável a todos os pagamentos diretos a 
conceder a agricultores no ano civil 
correspondente.

Or. it

Alteração 537
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A taxa de ajustamento determinada em 
conformidade com o artigo 25.º do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ] só é 
aplicável aos pagamentos diretos
superiores a 5 000 EUR a conceder a 
agricultores no ano civil correspondente.

1. A taxa de ajustamento determinada em 
conformidade com o artigo 25.º do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ] é 
aplicável a todos os pagamentos a 
conceder a agricultores no ano civil 
correspondente.

Or. es

Justificação

Consideramos que o ajustamento por disciplina financeira deve ser aplicado a todos os 
pagamentos diretos, não devendo limitar-se exclusivamente aos montantes superiores a 
5 000 EUR.

Alteração 538
Robert Dušek

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Não são concedidos pagamentos diretos 
a pessoas singulares ou coletivas, ou a 
grupos de pessoas singulares ou coletivas, 
caso se verifique uma das seguintes 
situações:

Suprimido

a) O montante anual dos pagamentos 
diretos é inferior a 5 % das receitas totais 
que obtiveram de atividades não agrícolas 
no exercício fiscal mais recente; ou
b) As suas superfícies agrícolas são 
sobretudo superfícies naturalmente 
mantidas num estado adequado para 
pastoreio ou cultivo e tais pessoas não 
exercem nessas superfícies o mínimo de 
atividades estabelecido pelos 
Estados-Membros em conformidade com 
o artigo 4.º, n.º 1, alínea c).

Or. en



AM\907852PT.doc 145/177 PE492.791v01-00

PT

Alteração 539
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Não são concedidos pagamentos diretos 
a pessoas singulares ou coletivas, ou a 
grupos de pessoas singulares ou coletivas, 
caso se verifique uma das seguintes 
situações:

1. Os Estados-Membros e regiões serão 
autorizados a elaborarem o seu próprio 
enquadramento e disposições legais, para 
garantir, se for caso disso, que os 
pagamentos diretos sejam apenas 
concedidos a agricultores que exerçam 
atividades agrícolas. 

Or. en

Alteração 540
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Não são concedidos pagamentos diretos 
a pessoas singulares ou coletivas, ou a 
grupos de pessoas singulares ou coletivas, 
caso se verifique uma das seguintes 
situações:

1. Os Estados-Membros serão autorizados 
a elaborarem o seu próprio 
enquadramento e disposições legais, para 
garantir, se for caso disso, que os 
pagamentos diretos sejam apenas 
concedidos a agricultores que exerçam 
atividades agrícolas. 

Or. en

Alteração 541
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. Não são concedidos pagamentos diretos 
a pessoas singulares ou coletivas, ou a 
grupos de pessoas singulares ou coletivas, 
caso se verifique uma das seguintes 
situações:

1. Os Estados-Membros serão autorizados 
a elaborarem o seu próprio 
enquadramento e disposições legais, para 
garantir, se for caso disso, que os 
pagamentos diretos sejam apenas 
concedidos a agricultores que exerçam 
atividades agrícolas.

Or. en

Alteração 542
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Não são concedidos pagamentos diretos 
a pessoas singulares ou coletivas, ou a 
grupos de pessoas singulares ou coletivas, 
caso se verifique uma das seguintes 
situações:

1. Os Estados-Membros serão autorizados 
a elaborarem o seu próprio 
enquadramento e disposições legais, para 
garantir, se for caso disso, que os 
pagamentos diretos sejam apenas 
concedidos a agricultores que exerçam 
atividades agrícolas.

Or. en

Alteração 543
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Não são concedidos pagamentos diretos 
a pessoas singulares ou coletivas, ou a 
grupos de pessoas singulares ou coletivas, 
caso se verifique uma das seguintes 
situações:

1. Os Estados-Membros estabelecem a 
definição de «agricultor ativo» na 
respetiva legislação nacional, em 
conformidade com a definição de 
«atividade agrícola» prevista no artigo 4.º, 
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n.º 1, alínea c).

Or. en

Justificação

A definição de «agricultor ativo» proposta pela Comissão não é funcional. A quantidade de 
apoio direto em si nada diz sobre a atividade do agricultor. A definição de «agricultor ativo» 
deverá competir aos Estados-Membros.

Alteração 544
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Não são concedidos pagamentos diretos 
a pessoas singulares ou coletivas, ou a 
grupos de pessoas singulares ou coletivas, 
caso se verifique uma das seguintes 
situações:

1. Não são concedidos pagamentos diretos 
a pessoas singulares ou coletivas, ou a 
grupos de pessoas singulares ou coletivas, 
caso não exerçam o mínimo de atividades 
estabelecido pelos Estados-Membros, em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 1, 
alínea c) do presente regulamento.

Or. es

Alteração 545
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Não são concedidos pagamentos diretos 
a pessoas singulares ou coletivas, ou a 
grupos de pessoas singulares ou coletivas, 
caso se verifique uma das seguintes 
situações:

1. Os Estados-Membros definem critérios 
adequados, objetivos e 
não-discriminatórios para garantir que 
não sejam concedidos pagamentos diretos 
a uma pessoa singular ou coletiva:

Or. en
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Alteração 546
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Não são concedidos pagamentos diretos 
a pessoas singulares ou coletivas, ou a 
grupos de pessoas singulares ou coletivas, 
caso se verifique uma das seguintes 
situações:

1. Os pagamentos diretos são concedidos 
a agricultores ativos que podem ser
pessoas singulares ou coletivas Os 
Estados-Membros escolhem excluir da 
definição de agricultor ativo as pessoas 
que se encontram numa das seguintes 
situações:

Or. fr

Alteração 547
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Não são concedidos pagamentos diretos 
a pessoas singulares ou coletivas, ou a 
grupos de pessoas singulares ou coletivas, 
caso se verifique uma das seguintes 
situações:

1. Não são concedidos pagamentos diretos 
a pessoas singulares ou coletivas, ou a 
grupos de pessoas singulares ou coletivas, 
caso o Estado-Membro ou região tenha 
estabelecido uma lista de atividades 
relevante para terras que tenham sido 
naturalmente mantidas num estado 
adequado para pastagens ou cultivo e 
nenhuma atividade desse tipo aí tenha 
lugar:

Or. en

Justificação

Esta alteração destina-se a garantir que só quando um Estado-Membro ou região desejar 
reter pagamentos a este tipo de terras e tiver estabelecido uma lista de atividades é que a 
proibição do pagamento será acionada.
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Alteração 548
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Não são concedidos pagamentos diretos 
a pessoas singulares ou coletivas, ou a 
grupos de pessoas singulares ou coletivas, 
caso se verifique uma das seguintes 
situações:

1. Não são concedidos pagamentos diretos 
a pessoas singulares ou coletivas, ou a 
grupos de pessoas singulares ou coletivas, 
caso o Estado-Membro ou região tenha 
estabelecido uma lista de atividades 
relevante para terras que tenham sido 
naturalmente mantidas num estado 
adequado para pastagens ou cultivo e 
nenhuma atividade desse tipo aí tenha 
lugar.

Or. en

Alteração 549
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Não são concedidos pagamentos diretos
a pessoas singulares ou coletivas, ou a 
grupos de pessoas singulares ou coletivas, 
caso se verifique uma das seguintes 
situações:

1. Os Estados-Membros escolhem aplicar, 
pelo menos, uma das disposições previstas 
nas alíneas a), b), c) ou d) seguintes, a fim 
de não conceder pagamentos diretos a
pessoas singulares ou coletivas, ou a 
grupos de pessoas singulares ou coletivas, 
caso se verifique uma das seguintes 
situações:

Or. fr

Alteração 550
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
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Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Não são concedidos pagamentos diretos 
a pessoas singulares ou coletivas, ou a 
grupos de pessoas singulares ou coletivas,
caso se verifique uma das seguintes 
situações:

1. Os Estados-Membros decidem conceder
pagamentos diretos aos agricultores em 
qualquer dos seguintes casos:

Or. it

Alteração 551
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Não são concedidos pagamentos diretos 
a pessoas singulares ou coletivas, ou a 
grupos de pessoas singulares ou coletivas, 
caso se verifique uma das seguintes 
situações:

1. Não são concedidos pagamentos diretos 
a pessoas coletivas, ou a grupos de pessoas 
coletivas que são colocadas numa «lista 
negativa» parcialmente elaborada a nível 
da UE e que identifica os agricultores não 
ativos. Para além disso, os 
Estados-Membros podem definir, se assim 
o entenderem, critérios não 
discriminatórios adicionais para excluir 
candidatos que exerçam atividades 
agrícolas marginais do ponto de vista 
económico.

Or. es

Justificação

Com a definição de agricultor ativo, a Comissão pretende excluir os beneficiários cujo 
propósito comercial não esteja, ou esteja apenas marginalmente, orientado para uma 
atividade agrícola, como aeroportos, companhias ferroviárias, etc. Considera-se que este 
objetivo pode ser alcançado, de forma mais simples, excluindo as pessoas coletivas cujo 
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objeto social não seja a atividade agrícola.

Alteração 552
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Não são concedidos pagamentos diretos 
a pessoas singulares ou coletivas, ou a 
grupos de pessoas singulares ou coletivas, 
caso se verifique uma das seguintes 
situações:

1. Não são concedidos pagamentos diretos 
a pessoas singulares ou coletivas, ou a 
grupos de pessoas singulares ou coletivas, 
caso estas utilizem menos de metade das 
suas terras agrícolas para atividades 
agrícolas e que não exerçam nas terras 
não utilizadas para atividades agrícolas o 
mínimo anual de atividades a ser 
estabelecido pelos Estados-Membros.
Após terem informado a Comissão, os 
Estados-Membros podem decidir, de 
antemão, que determinados tipos de 
utilização das superfícies, que não 
consistam em exercer uma atividade 
agrícola, não são elegíveis para receber 
pagamento diretos.

Or. de

Alteração 553
Robert Dušek

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Não são concedidos pagamentos diretos 
a pessoas singulares ou coletivas, ou a 
grupos de pessoas singulares ou coletivas, 
caso se verifique uma das seguintes 
situações:

1. Não são concedidos pagamentos diretos 
a pessoas singulares ou coletivas, ou a 
grupos de pessoas singulares ou coletivas, 
cuja intenção principal de negócio não 
sejam as atividades agrícolas, com base 
em critérios objetivos e 
não-discriminatórios estabelecidos pelo 
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Estado-Membro.

Or. en

Alteração 554
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Não são concedidos pagamentos diretos
a pessoas singulares ou coletivas, ou a 
grupos de pessoas singulares ou coletivas, 
caso se verifique uma das seguintes 
situações:

1. Não são concedidos pagamentos diretos 
a pessoas singulares ou coletivas, ou a 
grupos de pessoas singulares ou coletivas, 
cuja intenção principal de negócio não 
sejam as atividades agrícolas, com base 
em critérios objetivos e 
não-discriminatórios estabelecidos pelo 
Estado-Membro.

Or. en

Alteração 555
Alfreds Rubiks

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Não são concedidos pagamentos diretos 
a pessoas singulares ou coletivas, ou a 
grupos de pessoas singulares ou coletivas, 
caso se verifique uma das seguintes 
situações:

1. Não são concedidos pagamentos diretos 
a pessoas singulares ou coletivas, ou a 
grupos de pessoas singulares ou coletivas, 
caso se verifique uma das seguintes 
situações (à exceção de produtores de 
regiões desfavorecidas e de produtos de 
várias áreas submetidas a restrições):

Or. lv
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Alteração 556
Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Não são concedidos pagamentos diretos 
a pessoas singulares ou coletivas, ou a 
grupos de pessoas singulares ou coletivas, 
caso se verifique uma das seguintes 
situações:

1. Não são concedidos pagamentos diretos 
a pessoas singulares ou coletivas, ou a 
grupos de pessoas singulares ou coletivas, 
caso se verifique a seguinte situação:

Or. de

Alteração 557
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Não são concedidos pagamentos diretos 
a pessoas singulares ou coletivas, ou a 
grupos de pessoas singulares ou coletivas,
caso se verifique uma das seguintes 
situações:

1. Não são concedidos pagamentos diretos 
a pessoas singulares ou coletivas, ou a 
grupos de pessoas singulares ou coletivas 
que não exerçam uma atividade agrícola 
definida no artigo 4.º, n.º 1, alínea c).

Or. en

Justificação

A definição de exercício ativo da agricultura devia estar relacionada com a atividade 
agrícola do agricultor, e não com rendimentos não agrícolas, como a Comissão sugere. Além 
disso, a proposta da Comissão gera custos administrativos maciços, tanto para as 
autoridades como para os agricultores, o que devia ser evitado. 

Alteração 558
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Não são concedidos pagamentos diretos 
a pessoas singulares ou coletivas, ou a 
grupos de pessoas singulares ou coletivas,
caso se verifique uma das seguintes 
situações:

1. Não são concedidos pagamentos diretos 
a pessoas singulares ou coletivas, ou a 
grupos de pessoas singulares ou coletivas.

Or. en

Alteração 559
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Não são concedidos pagamentos diretos 
a pessoas singulares ou coletivas, ou a 
grupos de pessoas singulares ou coletivas,
caso se verifique uma das seguintes 
situações:

1. Não são concedidos pagamentos diretos 
a pessoas singulares ou coletivas, ou a 
grupos de pessoas singulares ou coletivas:

Or. es

Alteração 560
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Não são concedidos pagamentos diretos 
a pessoas singulares ou coletivas, ou a 
grupos de pessoas singulares ou coletivas, 
caso se verifique uma das seguintes 
situações:

1. Não são concedidos nem transferidos
pagamentos diretos a pessoas singulares ou 
coletivas, ou a grupos de pessoas 
singulares ou coletivas, caso se verifique 
uma das seguintes situações:

Or. es
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Justificação

Ao acrescentar este requisito, não só se previne um potencial afluxo de proprietários que não 
exploram as terras agrícolas, como também os proprietários nestas condições que estão 
atualmente a solicitar pagamentos seriam excluídos da passagem para o novo regime de 
apoio direto.

Alteração 561
Marita Ulvskog, Göran Färm, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Não são concedidos pagamentos diretos 
a pessoas singulares ou coletivas, ou a 
grupos de pessoas singulares ou coletivas, 
caso se verifique uma das seguintes 
situações:

1. Não são concedidos pagamentos diretos 
a pessoas singulares ou coletivas, ou a 
grupos de pessoas singulares ou coletivas, 
caso se verifique o seguinte:

Or. en

Alteração 562
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Não são concedidos pagamentos diretos 
a pessoas singulares ou coletivas, ou a 
grupos de pessoas singulares ou coletivas, 
caso se verifique uma das seguintes 
situações:

1. Não são concedidos pagamentos diretos 
a pessoas singulares ou coletivas, ou a 
grupos de pessoas singulares ou coletivas, 
caso se verifique o seguinte:

Or. en

Alteração 563
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Não são concedidos pagamentos diretos 
a pessoas singulares ou coletivas, ou a 
grupos de pessoas singulares ou coletivas, 
caso se verifique uma das seguintes 
situações:

1. Não são concedidos nem transferidos
pagamentos diretos a pessoas singulares ou 
coletivas, ou a grupos de pessoas 
singulares ou coletivas, caso se verifique 
uma das seguintes situações:

Or. es

Justificação

Ao acrescenyar este requisito, não só se previne um potencial afluxo de proprietários que não 
exploram as terras agrícolas, como também os proprietários nestas condições que estão 
atualmente a solicitar pagamentos seriam excluídos da passagem para o novo regime de 
apoio direto.

Alteração 564
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Não são concedidos pagamentos diretos 
a pessoas singulares ou coletivas, ou a 
grupos de pessoas singulares ou coletivas, 
caso se verifique uma das seguintes 
situações:

1. São concedidos pagamentos diretos a 
pessoas singulares ou coletivas, ou a 
grupos de pessoas singulares ou coletivas:

Or. en

Alteração 565
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Elisabeth Jeggle, Marian-Jean 
Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) O montante anual dos pagamentos 
diretos é inferior a 5 % das receitas totais 
que obtiveram de atividades não agrícolas 
no exercício fiscal mais recente; ou

Suprimido

Or. en

Alteração 566
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O montante anual dos pagamentos 
diretos é inferior a 5 % das receitas totais 
que obtiveram de atividades não agrícolas 
no exercício fiscal mais recente; ou

Suprimido

Or. en

Alteração 567
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O montante anual dos pagamentos 
diretos é inferior a 5 % das receitas totais 
que obtiveram de atividades não agrícolas 
no exercício fiscal mais recente; ou

Suprimido

Or. de

Alteração 568
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O montante anual dos pagamentos 
diretos é inferior a 5% das receitas totais 
que obtiveram de atividades não agrícolas 
no exercício fiscal mais recente; ou

Suprimido

Or. fr

Alteração 569
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O montante anual dos pagamentos 
diretos é inferior a 5% das receitas totais 
que obtiveram de atividades não agrícolas 
no exercício fiscal mais recente; ou

Suprimido

Or. en

Justificação

A definição de «agricultor ativo» proposta pela Comissão não é funcional. A quantidade de 
apoio direto em si nada diz sobre a atividade do agricultor. A definição de «agricultor ativo» 
deverá competir aos Estados-Membros.

Alteração 570
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O montante anual dos pagamentos 
diretos é inferior a 5% das receitas totais 
que obtiveram de atividades não agrícolas 

Suprimido
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no exercício fiscal mais recente; ou

Or. en

Alteração 571
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O montante anual dos pagamentos 
diretos é inferior a 5% das receitas totais 
que obtiveram de atividades não agrícolas 
no exercício fiscal mais recente; ou

Suprimido

Or. es

Justificação

Entendemos que o termo agricultor ativo deve estar vinculado ao mínimo de atividades 
agrícolas que este deve efetuar nas suas superfícies agrícolas, excluindo do termo potenciais 
beneficiários cujo propósito comercial esteja apenas marginalmente ligado à atividade 
agrícola, ou não o esteja de todo.

Alteração 572
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O montante anual dos pagamentos 
diretos é inferior a 5% das receitas totais 
que obtiveram de atividades não agrícolas 
no exercício fiscal mais recente; ou

Suprimido

Or. es
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Alteração 573
Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O montante anual dos pagamentos 
diretos é inferior a 5% das receitas totais 
que obtiveram de atividades não agrícolas 
no exercício fiscal mais recente; ou

Suprimido

Or. de

Justificação

A deterioração económica total de explorações resultante da proposta da Comissão, que, até 
à data, já participaram, de forma relevante, em medidas agroambientais e continuam a fazê-
lo, deve ser evitada. A plurianualidade obrigatória da participação em medidas 
agroambientais é, à semelhança do que se verifica na agricultura biológica, uma decisão 
operacional fundamental a longo prazo que deriva de uma mais-valia significativa em termos 
de ecologização.

Alteração 574
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O montante anual dos pagamentos 
diretos é inferior a 5% das receitas totais 
que obtiveram de atividades não agrícolas 
no exercício fiscal mais recente; ou

Suprimido

Or. en

Alteração 575
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) O montante anual dos pagamentos 
diretos é inferior a 5% das receitas totais 
que obtiveram de atividades não agrícolas 
no exercício fiscal mais recente; ou

Suprimido

Or. en

Alteração 576
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O montante anual dos pagamentos 
diretos é inferior a 5% das receitas totais 
que obtiveram de atividades não agrícolas 
no exercício fiscal mais recente; ou

Suprimido

Or. en

Alteração 577
James Nicholson, Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O montante anual dos pagamentos 
diretos é inferior a 5% das receitas totais 
que obtiveram de atividades não agrícolas 
no exercício fiscal mais recente; ou

Suprimido

Or. en
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Alteração 578
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O montante anual dos pagamentos 
diretos é inferior a 5% das receitas totais 
que obtiveram de atividades não agrícolas 
no exercício fiscal mais recente; ou

Suprimido

Or. en

Justificação

A definição de exercício ativo da agricultura devia estar relacionada com a atividade 
agrícola do agricultor, e não com rendimentos não agrícolas, como a Comissão sugere. Além 
disso, a proposta da Comissão gera custos administrativos maciços, tanto para as 
autoridades como para os agricultores, o que devia ser evitado. 

Alteração 579
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O montante anual dos pagamentos 
diretos é inferior a 5% das receitas totais 
que obtiveram de atividades não agrícolas 
no exercício fiscal mais recente; ou

Suprimido

Or. pt

Alteração 580
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) O montante anual dos pagamentos 
diretos é inferior a 5% das receitas totais 
que obtiveram de atividades não agrícolas 
no exercício fiscal mais recente; ou

Suprimido

Or. en

Alteração 581
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O montante anual dos pagamentos 
diretos é inferior a 5% das receitas totais 
que obtiveram de atividades não agrícolas 
no exercício fiscal mais recente; ou

Suprimido

Or. en

Alteração 582
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O montante anual dos pagamentos 
diretos é inferior a 5% das receitas totais 
que obtiveram de atividades não agrícolas 
no exercício fiscal mais recente; ou

a) Quem exercer uma atividade agrícola, 
ou mantiver terras em boas condições 
agrícolas e ambientais, nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 do 
Conselho; ou

Or. en
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Alteração 583
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O montante anual dos pagamentos 
diretos é inferior a 5% das receitas totais 
que obtiveram de atividades não agrícolas 
no exercício fiscal mais recente; ou

a) Quem não se dedicar à produção 
animal ou ao cultivo de produtos 
agrícolas, incluindo a colheita, a ordenha, 
a criação de animais e a detenção de 
animais para fins de produção; ou

Or. en

Alteração 584
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O montante anual dos pagamentos 
diretos é inferior a 5% das receitas totais 
que obtiveram de atividades não agrícolas 
no exercício fiscal mais recente; ou

a) Quem não se dedicar à produção 
animal ou ao cultivo de produtos 
agrícolas, incluindo a colheita, a ordenha, 
a criação de animais e a detenção de 
animais para fins de produção; ou

Or. en

Alteração 585
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O montante anual dos pagamentos 
diretos é inferior a 5% das receitas totais 
que obtiveram de atividades não agrícolas 
no exercício fiscal mais recente; ou

a) A superfície agrícola de uma 
exploração é usada para uma atividade 
não agrícola proibida; ou
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Or. en

Alteração 586
Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O montante anual dos pagamentos 
diretos é inferior a 5% das receitas totais 
que obtiveram de atividades não agrícolas 
no exercício fiscal mais recente; ou

a) A superfície agrícola de uma 
exploração é usada para uma atividade 
não agrícola proibida; ou

Or. en

Alteração 587
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O montante anual dos pagamentos 
diretos é inferior a 5% das receitas totais 
que obtiveram de atividades não agrícolas 
no exercício fiscal mais recente; ou

a) Pessoas que não participam, de forma 
regular e ativa, na gestão ou nos 
trabalhos de uma exploração ou que não
tenham exercido a atividade agrícola em 
2011; os Estados-Membros determinarão 
quais os critérios que permitem definir 
esta participação.

Or. es

Justificação

Ao aacrescentar este requisito, não só se previne um potencial afluxo de proprietários que 
não exploram as terras agrícolas, como também os proprietários nestas condições que estão 
atualmente a solicitar pagamentos seriam excluídos da passagem para o novo regime de 
apoio direto.
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Alteração 588
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O montante anual dos pagamentos 
diretos é inferior a 5% das receitas totais
que obtiveram de atividades não agrícolas 
no exercício fiscal mais recente; ou

a) O montante anual dos pagamentos 
diretos é superior a 5% das receitas globais 
que obtiveram de atividades não agrícolas 
no decurso do exercício fiscal mais 
recente;

Or. it

Alteração 589
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Cujas atividades agrícolas 
constituam apenas uma parte 
insignificante das suas atividades 
económicas globais; ou

Or. en

Alteração 590
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Constarem de lista de entidades e/ou 
situações que os excluem como 
beneficiários no âmbito da PAC, ou
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Or. pt

Alteração 591
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Cujas atividades agrícolas não 
representem uma parte significativa do 
conjunto das suas atividades económicas, 
percentagem a definir pelas autoridades 
estatais ou regionais competentes.

Or. es

Alteração 592
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) Cujo principal objeto comercial ou 
social da empresa não consista em 
exercer uma atividade agrícola; ou

Or. en

Alteração 593
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As suas superfícies agrícolas são 
sobretudo superfícies naturalmente 

Suprimido
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mantidas num estado adequado para 
pastoreio ou cultivo e tais pessoas não 
exercem nessas superfícies o mínimo de 
atividades estabelecido pelos 
Estados-Membros em conformidade com 
o artigo 4.º, n.º 1, alínea c).

Or. en

Alteração 594
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As suas superfícies agrícolas são 
sobretudo superfícies naturalmente 
mantidas num estado adequado para 
pastoreio ou cultivo e tais pessoas não 
exercem nessas superfícies o mínimo de 
atividades estabelecido pelos 
Estados-Membros em conformidade com 
o artigo 4.º, n.º 1, alínea c).

Suprimido

Or. es

Justificação

Este número é suprimido dado que a sua dificuldade de aplicação foi assinalada pelo próprio 
Tribunal de Contas. Consideramos muito complicado pôr este requisito em prática.

Alteração 595
James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As suas superfícies agrícolas são 
sobretudo superfícies naturalmente 

Suprimido
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mantidas num estado adequado para 
pastoreio ou cultivo e tais pessoas não 
exercem nessas superfícies o mínimo de 
atividades estabelecido pelos 
Estados-Membros em conformidade com 
o artigo 4.º, n.º 1, alínea c).

Or. en

Alteração 596
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As suas superfícies agrícolas são 
sobretudo superfícies naturalmente 
mantidas num estado adequado para 
pastoreio ou cultivo e tais pessoas não 
exercem nessas superfícies o mínimo de 
atividades estabelecido pelos 
Estados-Membros em conformidade com 
o artigo 4.º, n.º 1, alínea c).

Suprimido

Or. de

Alteração 597
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As suas superfícies agrícolas são 
sobretudo superfícies naturalmente 
mantidas num estado adequado para 
pastoreio ou cultivo e tais pessoas não 
exercem nessas superfícies o mínimo de 
atividades estabelecido pelos 
Estados-Membros em conformidade com 
o artigo 4.º, n.º 1, alínea c).

Suprimido
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Or. en

Justificação

A definição de «agricultor ativo» proposta pela Comissão não é funcional. A quantidade de 
apoio direto em si nada diz sobre a atividade do agricultor. A definição de «agricultor ativo» 
deverá competir aos Estados-Membros.

Alteração 598
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As suas superfícies agrícolas são 
sobretudo superfícies naturalmente 
mantidas num estado adequado para 
pastoreio ou cultivo e tais pessoas não 
exercem nessas superfícies o mínimo de 
atividades estabelecido pelos 
Estados-Membros em conformidade com 
o artigo 4.º, n.º 1, alínea c).

Suprimido

Or. es

Alteração 599
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As suas superfícies agrícolas são 
sobretudo superfícies naturalmente 
mantidas num estado adequado para 
pastoreio ou cultivo e tais pessoas não 
exercem nessas superfícies o mínimo de 
atividades estabelecido pelos 
Estados-Membros em conformidade com 
o artigo 4.º, n.º 1, alínea c).

Suprimido
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Or. en

Alteração 600
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As suas superfícies agrícolas são 
sobretudo superfícies naturalmente 
mantidas num estado adequado para 
pastoreio ou cultivo e tais pessoas não 
exercem nessas superfícies o mínimo de 
atividades estabelecido pelos 
Estados-Membros em conformidade com 
o artigo 4.º, n.º 1, alínea c).

Suprimido

Or. en

Alteração 601
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As suas superfícies agrícolas são 
sobretudo superfícies naturalmente 
mantidas num estado adequado para 
pastoreio ou cultivo e tais pessoas não 
exercem nessas superfícies o mínimo de 
atividades estabelecido pelos 
Estados-Membros em conformidade com 
o artigo 4.º, n.º 1, alínea c).

Suprimido

Or. en

Justificação

A definição de exercício ativo da agricultura devia estar relacionada com a atividade 
agrícola do agricultor, e não com rendimentos não agrícolas, como a Comissão sugere. Além 
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disso, a proposta da Comissão gera custos administrativos maciços, tanto para as 
autoridades como para os agricultores, o que devia ser evitado. 

Alteração 602
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As suas superfícies agrícolas são 
sobretudo superfícies naturalmente 
mantidas num estado adequado para 
pastoreio ou cultivo e tais pessoas não 
exercem nessas superfícies o mínimo de 
atividades estabelecido pelos 
Estados-Membros em conformidade com 
o artigo 4.º, n.º 1, alínea c).

b) As suas superfícies agrícolas são 
sobretudo superfícies naturalmente 
mantidas num estado adequado para 
pastoreio ou cultivo e as terras não são 
utilizadas para a produção animal ou o 
cultivo de produtos agrícolas, incluindo a 
colheita, a ordenha, a criação de animais 
e a manutenção de animais para efeitos 
agrícolas.

Or. en

Alteração 603
Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As suas superfícies agrícolas são 
sobretudo superfícies naturalmente 
mantidas num estado adequado para 
pastoreio ou cultivo e tais pessoas não 
exercem nessas superfícies o mínimo de 
atividades estabelecido pelos 
Estados-Membros em conformidade com 
o artigo 4.º, n.º 1, alínea c).

b) As suas superfícies agrícolas são 
sobretudo superfícies naturalmente 
mantidas num estado adequado para 
pastoreio ou cultivo e as terras não são 
utilizadas para a produção animal ou o 
cultivo de produtos agrícolas, incluindo a 
colheita, a ordenha, a criação de animais 
e a manutenção de animais para efeitos 
agrícolas.

Or. en
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Alteração 604
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As suas superfícies agrícolas são
sobretudo superfícies naturalmente 
mantidas num estado adequado para 
pastoreio ou cultivo e tais pessoas não 
exercem nessas superfícies o mínimo de 
atividades estabelecido pelos 
Estados-Membros em conformidade com 
o artigo 4.º, n.º 1, alínea c).

b) Cujas superfícies agrícolas não sejam
sobretudo superfícies naturalmente 
mantidas num estado adequado para 
pastoreio ou cultivo; ou

Or. en

Alteração 605
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As suas superfícies agrícolas são 
sobretudo superfícies naturalmente 
mantidas num estado adequado para 
pastoreio ou cultivo e tais pessoas não 
exercem nessas superfícies o mínimo de 
atividades estabelecido pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 4.º, n.º 1, alínea c).

b) Tais pessoas não exercem nessas 
superfícies o mínimo de atividades em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 1, alínea 
c).

Or. en

Justificação

Terras «naturalmente mantidas num estado adequado para pastoreio ou cultivo» é algo 
difícil de avaliar, e pode mesmo questionar-se se isso é uma situação generalizada nos 
sistemas agrícolas, que não são naturais mas (podem ser) seminaturais. Por exemplo, 
processos ecológicos como a plantação sucessiva têm como resultado um desenvolvimento 
excessivo de espécies arbustivas, que pode ser anulado pela pressão das pastagens.
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Alteração 606
Jim Higgins, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As suas superfícies agrícolas são 
sobretudo superfícies naturalmente 
mantidas num estado adequado para 
pastoreio ou cultivo e tais pessoas não 
exercem nessas superfícies o mínimo de 
atividades estabelecido pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 4.º, n.º 1, alínea c).

b) As suas superfícies agrícolas são 
sobretudo superfícies naturalmente 
mantidas num estado adequado para 
pastoreio ou cultivo e tais pessoas não 
exercem nessas superfícies o mínimo de 
atividades estabelecido pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 4.º, n.º 1, alínea c). Tendo presente 
as diferenças geográficas e os diversos 
tipos de agricultura, os Estados-Membros 
devem determinar se a pastorícia tem uma 
densidade populacional significativa e se 
os agricultores têm terras aráveis que 
produzem colheitas com uma dimensão 
significativa. 

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros deveriam adotar critérios objetivos para garantir que os agricultores 
ativos e os proprietários de terras não inativos beneficiam do apoio da União Europeia.

Alteração 607
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As suas superfícies agrícolas são 
sobretudo superfícies naturalmente 
mantidas num estado adequado para 
pastoreio ou cultivo e tais pessoas não 
exercem nessas superfícies o mínimo de 

b) As suas superfícies agrícolas são 
sobretudo superfícies naturalmente 
mantidas num estado adequado para 
pastoreio ou cultivo e tais pessoas não 
exercem nessas superfícies o mínimo de 
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atividades estabelecido pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 4.o, n.º 1, alínea c).

atividades estabelecido pelos 
Estados-Membros ou, se for o caso, pelas 
regiões, em conformidade com o artigo 4.º, 
n.º 1, alínea c).

Or. es

Alteração 608
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As suas superfícies agrícolas são 
sobretudo superfícies naturalmente 
mantidas num estado adequado para 
pastoreio ou cultivo e tais pessoas não 
exercem nessas superfícies o mínimo de 
atividades estabelecido pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 4.º, n.º 1, alínea c).

b) As suas superfícies agrícolas são 
sobretudo superfícies naturalmente 
mantidas num estado adequado para 
pastoreio ou cultivo e tais pessoas não 
exercem nessas superfícies o mínimo de 
atividades estabelecido pelos 
Estados-Membros ou regiões em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 1, alínea 
c).

Or. en

Alteração 609
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As suas superfícies agrícolas são 
sobretudo superfícies naturalmente 
mantidas num estado adequado para 
pastoreio ou cultivo e tais pessoas não 
exercem nessas superfícies o mínimo de 
atividades estabelecido pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 4.º, n.º 1, alínea c).

b) Cujas superfícies agrícolas são 
sobretudo superfícies naturalmente 
mantidas num estado adequado para 
pastoreio ou cultivo e que não exercem 
nessas superfícies o mínimo de atividades 
estabelecido pelos Estados-Membros em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 1, alínea 
c).
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Or. en

Alteração 610
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As suas superfícies agrícolas são 
sobretudo superfícies naturalmente 
mantidas num estado adequado para 
pastoreio ou cultivo e tais pessoas não 
exercem nessas superfícies o mínimo de 
atividades estabelecido pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 4.º, n.º 1, alínea c).

b) As suas superfícies agrícolas são 
sobretudo superfícies naturalmente 
mantidas num estado adequado para 
pastoreio ou cultivo e tais pessoas não 
exercem nessas superfícies o mínimo de 
atividades estabelecido pelos 
Estados-Membros;

Or. it

Justificação

Com base na correta aplicação do princípio da subsidiariedade, a definição de «agricultor 
ativo» deve ser deixada ao critério dos Estados-Membros.

Alteração 611
Carlo Fidanza

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As suas superfícies agrícolas são 
sobretudo superfícies naturalmente 
mantidas num estado adequado para 
pastoreio ou cultivo e tais pessoas não 
exercem nessas superfícies o mínimo de 
atividades estabelecido pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 4.º, n.º 1, alínea c).

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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Or. it


