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Alteração 612
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) As pessoas em causa satisfazem 
critérios objetivos e não discriminatórios 
estabelecidos pelos Estados-Membros que 
garantem que:
(i) as suas atividades agrícolas constituem 
apenas uma parte insignificante das suas 
atividades económicas globais, e/ou
(ii) a sua principal atividade ou objeto 
social não consiste no exercício de uma 
atividade agrícola; e/ou

Or. en

Alteração 613
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) cujo objetivo comercial prioritário 
consista em exercer uma atividade 
agrícola nos termos do artigo 4.º (n.º 1, 
alínea c)).
Aos seguintes órgãos é retirado o direito a 
pagamentos diretos: empresas de 
transportes, aeroportos, sociedades 
imobiliárias, empresas de gestão de 
instalações desportivas, parques de 
campismo, companhias mineiras, 
sociedades anónimas e grandes grupos 
económicos cuja principal componente 
das receitas não advenha do exercício de 
atividades agrícolas.
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Or. de

Alteração 614
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-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Cujas atividades agrícolas 
constituem uma parte significativa das 
suas atividades económicas globais; ou

Or. en

Alteração 615
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) As pessoas em causa não exerceram 
atividades de produção agrícola em 
nenhum dos anos de 2009 a 2011.

Or. en

Alteração 616
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) As pessoas em causa não exerceram 
atividades de produção agrícola em 2011, 
com exceção dos jovens agricultores que 
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iniciaram a sua atividade em 
2012/2013/2014;

Or. en

Alteração 617
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) As pessoas em causa não exerceram 
atividades de produção agrícola em 2011.

Or. en

Alteração 618
Theodoros Skylakakis, Spyros Danellis, Georgios Papastamkos

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) As pessoas em causa não suportam 
os riscos económicos da atividade agrícola 
levada a cabo em terras declaradas como 
sendo abrangidas pelo pagamento direto.

Or. en

Alteração 619
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Que não exercem na sua exploração 
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o mínimo de atividades estabelecido pelos 
Estados-Membros em conformidade com 
o artigo 4.º, n.º 1, alínea c).

Or. en

Alteração 620
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Essas mesmas pessoas dirigem 
aeroportos, empresas ferroviárias, 
entidades serviços de águas, sociedades 
imobiliárias, infraestruturas desportivas 
ou de jogo, zonas de caça, a pesca ou a 
aquicultura, parques de campismo ou 
qualquer outra atividade ou estrutura não 
agrícola a definir, quando necessário, 
pelo Estado-Membro com base em 
critérios objetivos e não discriminatórios, 
a menos que essas pessoas demonstrem, 
em conformidade com as disposições 
previstas pelo próprio Estado-Membro, 
que 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

Or. fr

Alteração 621
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-A) (nova)
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Texto da comissão Alteração

b-A) são identificados num registo público 
nacional, tendo por base critérios 
objetivos, como agricultores;

Or. it

Alteração 622
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Essas mesmas pessoas dedicam 
menos de 50 % do seu tempo de trabalho 
efetivo à produção agrícola.

Or. fr

Alteração 623
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Cujos objetivos principais, 
comerciais ou empresariais sejam alheios 
ao exercício de uma atividade agrícola 

Or. es

Alteração 624
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Maria do Céu 
Patrão Neves



PE492.792v01-00 8/171 AM\907853PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Cuja principal atividade ou objeto 
social consiste no exercício de uma 
atividade agrícola definida no artigo 4.º, 
n.º 1, alínea c). A título de exemplo, não 
devem ser concedidos pagamentos diretos 
a entidades como empresas de transporte, 
aeroportos, sociedades imobiliárias, 
empresas de gestão de instalações 
desportivas, parques de campismo e 
companhias mineiras.

Or. en

Alteração 625
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Anne E. 
Jensen, Marielle de Sarnez

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Gerem, como atividade principal, 
atividades de transporte, aeroportos, 
sociedades imobiliárias, instalações
desportivas e recreativas, parques de 
campismo, companhias mineiras ou 
outras atividades não agrícolas a definir 
em conformidade pelos Estados-Membros 
com base em critérios objetivos e não 
discriminatórios. Os Estados-Membros 
podem decidir que as pessoas em causa 
podem considerar-se elegíveis se 
apresentarem provas verificáveis de que 
não se encontram abrangidas pelas 
categorias descritas nas alíneas b) e b-A);
Os Estados-Membros podem adicionar 
outras entidades às entidades 
supracitadas, e/ou excluir entidades das 
entidades acima referidas, desde que 
informem a Comissão da sua decisão e 
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apresentem razões objetivas e não 
discriminatórias que justifiquem a sua 
decisão.

Or. en

Alteração 626
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-B) (nova)

Texto da comissão Alteração

b-B) dedicam uma parte substancial do 
seu tempo de trabalho às atividades 
agrícolas, das quais obtêm uma parte 
significativa do seu rendimento, de acordo 
com os critérios estabelecidos pelo 
Estado-Membro.

Or. it

Alteração 627
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) As suas atividades agrícolas 
representam somente uma parte 
insignificante do conjunto das suas 
atividades económicas, ou a sua atividade 
principal ou objeto social não 
corresponde ao exercício de uma 
atividade agrícola.

Or. fr
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Alteração 628
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) As entidades como as empresas de 
transporte, os aeroportos, as sociedades 
imobiliárias, as empresas de gestão de 
instalações desportivas, os operadores de 
parques de campismo ou as companhias 
mineiras não podem, a priori, ser 
consideradas agricultores ativos e 
beneficiar de qualquer pagamento direto, 
a menos que possam provar não ser 
abrangidas pelos critérios a que se refere 
o n.º 1, alíneas a) e b).
Após terem informado a Comissão, os 
Estados-Membros, ou se for caso disso, as 
regiões podem decidir acrescentar outras 
entidades às previstas no n.º 2.

Or. es

Alteração 629
Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Essas mesmas pessoas dirigem 
aeroportos, empresas ferroviárias, 
entidades serviços de águas, sociedades 
imobiliárias, infraestruturas desportivas 
ou de jogo, zonas de caça, a pesca ou a 
aquicultura, parques de campismo ou 
qualquer outra empresa cuja atividade 
principal não esteja relacionada com a 
atividade agrícola.

Or. fr
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Alteração 630
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Que não exercem na sua exploração 
o mínimo de atividades estabelecido pelos 
Estados-Membros em conformidade com 
o artigo 4.º, n.º 1, alínea c).

Or. en

Alteração 631
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não é aplicável aos agricultores 
que tenham recebido menos de 5 000 
EUR de pagamentos diretos no ano 
anterior.

Suprimido

Or. en

Alteração 632
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não é aplicável aos agricultores Suprimido
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que tenham recebido menos de 5 000 
EUR de pagamentos diretos no ano 
anterior.

Or. es

Alteração 633
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não é aplicável aos agricultores 
que tenham recebido menos de 5 000 
EUR de pagamentos diretos no ano 
anterior.

Suprimido

Or. en

Alteração 634
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não é aplicável aos agricultores 
que tenham recebido menos de 5 000 
EUR de pagamentos diretos no ano 
anterior.

Suprimido

Or. es

Alteração 635
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não é aplicável aos agricultores 
que tenham recebido menos de 5 000 
EUR de pagamentos diretos no ano 
anterior.

Suprimido

Or. es

Alteração 636
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não é aplicável aos agricultores 
que tenham recebido menos de 5 000 
EUR de pagamentos diretos no ano 
anterior.

Suprimido

Or. en

Alteração 637
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não é aplicável aos agricultores 
que tenham recebido menos de 5 000 
EUR de pagamentos diretos no ano 
anterior.

Suprimido

Or. en
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Alteração 638
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não é aplicável aos agricultores 
que tenham recebido menos de 5 000 
EUR de pagamentos diretos no ano 
anterior.

Suprimido

Or. en

Alteração 639
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não é aplicável aos agricultores 
que tenham recebido menos de 5 000 
EUR de pagamentos diretos no ano 
anterior.

Suprimido

Or. en

Justificação

A definição de formas ativas de agricultura deve estar relacionada com a atividade agrícola 
desempenhada pelo agricultor e não com o rendimento não agrícola como sugere a 
Comissão. Além disso, a proposta da Comissão impõe custos administrativos elevadíssimos, 
tanto às autoridades como aos agricultores, o que deve ser evitado.

Alteração 640
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não é aplicável aos agricultores 
que tenham recebido menos de 5 000 
EUR de pagamentos diretos no ano 
anterior.

Suprimido

Or. es

Justificação

Consideramos que todos os beneficiários de ajudas diretas, independentemente do montante 
que recebam, devem cumprir a condição de agricultor ativo, para que não sejam concedidas 
ajudas aos beneficiários que declarem superfícies naturalmente mantidas em estado 
adequado para o pastoreio ou cultivo sem estarem obrigados a levar a cabo nestas a 
atividade mínima exigida.

Alteração 641
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não é aplicável aos agricultores 
que tenham recebido menos de 
5 000 EUR de pagamentos diretos no ano 
anterior.

2. Os Estados-Membros definem critérios 
objetivos e não discriminatórios para 
garantir que não são concedidos 
pagamentos diretos a pessoas singulares 
ou coletivas cuja utilização das superfícies 
não consista no exercício de atividades 
agrícolas. Por conseguinte, o artigo 4.º, 
n.º 1, alínea c), do presente regulamento 
exclui expressamente as utilizações das 
superfícies como áreas de tráfego, áreas 
de aeroportos, áreas residenciais, áreas 
desportivas, zonas de campismo e áreas de 
exploração mineira, a menos que os 
operadores da exploração possam provar 
que não lhes são aplicáveis os critérios do 
segundo parágrafo.

Or. de
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Justificação

A avaliação do «agricultor ativo» no âmbito do pagamento por superfície deveria basear-se 
essencialmente na utilização de superfícies agrícolas.

Alteração 642
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não é aplicável aos agricultores 
que tenham recebido menos de 5 000 EUR
de pagamentos diretos no ano anterior.

2. O n.º 1 não é aplicável aos agricultores 
que tenham recebido menos de 
10 000 EUR de pagamentos diretos no ano 
anterior.

Or. de

Alteração 643
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não é aplicável aos agricultores 
que tenham recebido menos de 5 000 EUR
de pagamentos diretos no ano anterior.

2. Os Estados-Membros podem decidir
não aplicar o n.º 1 aos agricultores que 
tenham recebido menos do que um 
determinado montante de pagamentos 
diretos no ano anterior, montante esse que 
não deve ser superior a 10 000 EUR.

Or. en

Justificação

A presente alteração confere flexibilidade, a fim de abordar o problema real com base na 
situação em cada Estado-Membro. O limite de 5 000 EUR não se centra no problema real 
com agricultores passivos, dado que a maior parte receberia menos de 5 000 EUR e ficaria, 
portanto, isenta do disposto neste número. Em alguns Estados-Membros, o limite de 5 000 
EUR poderia excluir todos os «agricultores de sofá», enquanto que noutros poderia 
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justificar-se com um valor mais elevado.

Alteração 644
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 2

Texto da comissão Alteração

2. O n.º 1 não é aplicável aos agricultores 
que tenham recebido menos de 5 000 EUR
de pagamentos diretos no ano anterior.

2. O n.º 1 não é aplicável aos agricultores 
que tenham recebido menos de 2 000 EUR
de pagamentos diretos no ano anterior, às 
explorações em zonas com condicionantes 
naturais de montanha e às explorações 
destinadas à recuperação de zonas 
abandonadas.

Or. it

Alteração 645
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não é aplicável aos agricultores 
que tenham recebido menos de 5 000 EUR
de pagamentos diretos no ano anterior.

2. O n.º 1 não é aplicável aos agricultores 
que tenham recebido menos de 2 000 EUR
de pagamentos diretos no ano anterior.

Or. en

Alteração 646
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não é aplicável aos agricultores 
que tenham recebido menos de 5 000 EUR 
de pagamentos diretos no ano anterior.

2. Os n.os 1 e 2-A não são aplicáveis aos 
agricultores que tenham recebido menos de 
1 000 EUR de pagamentos diretos no ano 
anterior.

Or. en

Alteração 647
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da comissão Alteração

2. O n.º 1 não é aplicável aos agricultores 
que tenham recebido menos de 5 000 EUR
de pagamentos diretos no ano anterior.

2. O n.º 1 não é aplicável aos agricultores 
que tenham recebido menos de 1 000 EUR
de pagamentos diretos no ano anterior.

Or. it

Alteração 648
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não é aplicável aos agricultores 
que tenham recebido menos de 5 000 EUR
de pagamentos diretos no ano anterior.

2. O n.º 1 não é aplicável aos agricultores 
que tenham recebido menos de 1 000 EUR
de pagamentos diretos no ano anterior.

Or. bg
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Alteração 649
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não é aplicável aos agricultores 
que tenham recebido menos de 5 000 EUR 
de pagamentos diretos no ano anterior.

2. Os Estados-Membros podem decidir
não aplicar o n.º 1 aos agricultores que 
tenham recebido menos de 5 000 EUR de 
pagamentos diretos no ano anterior.

Or. en

Alteração 650
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não é aplicável aos agricultores 
que tenham recebido menos de 5 000 EUR 
de pagamentos diretos no ano anterior.

2. Os Estados-Membros podem decidir
não aplicar o n.º 1 aos agricultores que 
tenham recebido menos de 5 000 EUR de 
pagamentos diretos no ano anterior.

Or. en

Alteração 651
Alfreds Rubiks

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não é aplicável aos agricultores 
que tenham recebido menos de 5 000 EUR 
de pagamentos diretos no ano anterior.

2. O n.º 1 não é aplicável aos agricultores 
que tenham recebido menos em 
pagamentos diretos no ano anterior do que 
o montante determinado pelos 
Estados-Membros (dentro do intervalo 
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entre 1 000 EUR e 5 000 EUR).

Or. lv

Alteração 652
Juozas Imbrasas

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não é aplicável aos agricultores 
que tenham recebido menos de 5 000 EUR
de pagamentos diretos no ano anterior.

2. Os Estados-Membros devem dispor de 
flexibilidade para não aplicar os n.os 1 e 
2-A aos agricultores que tenham recebido 
um determinado montante de pagamentos 
diretos no ano anterior. O montante 
específico é igualmente fixado pelos 
Estados-Membros. 

Or. en

Alteração 653
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não é aplicável aos agricultores
que tenham recebido menos de 5 000 EUR
de pagamentos diretos no ano anterior.

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 55.º que estabeleçam as 
circunstâncias em que é proibida a 
realização de uma atividade não agrícola 
num terreno, resultando na não
concessão de pagamentos diretos.

Or. en

Alteração 654
Salvador Sedó i Alabart, Raimon Obiols, Maria Badia i Cutchet, Ramon Tremosa i 
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Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para efeitos da aplicação do referido 
nos n.ºs 1 e 2, as empresas parceiras ou 
associadas são consideradas uma única 
empresa.

Or. es

Alteração 655
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 2-A (novo)

Texto da comissão Alteração

2-A. Os pagamentos diretos não se 
aplicam a entidades tais como empresas 
de transportes, aeroportos, sociedades 
imobiliárias, sociedades de gestão de 
instalações desportivas, sociedades de 
exploração de autoestradas, parques de 
campismo e empresas mineiras.
Após terem informado a Comissão, os 
Estados-Membros podem decidir 
acrescentar outras entidades às 
contempladas no segundo parágrafo 2-A.

Or. it

Alteração 656
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2-A (novo)
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Texto da comissão Alteração

2-A. O n.º 1 não se aplica às explorações 
em zonas com condicionantes naturais de 
montanha.

Or. it

Alteração 657
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros estabelecem 
critérios objetivos e não discriminatórios 
adequados a fim de garantir que não 
sejam concedidos pagamentos diretos a 
pessoas singulares ou coletivas cujas 
atividades agrícolas constituam apenas 
uma parte insignificante das suas 
atividades económicas globais, e cujo 
rendimento proveniente das atividades 
agrícolas seja inferior a uma determinada 
percentagem do rendimento total do 
beneficiário.

Or. en

Alteração 658
Juozas Imbrasas

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros estabelecem 
critérios objetivos e não discriminatórios 
adequados a fim de garantir que não 
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sejam concedidos pagamentos diretos a 
pessoas singulares ou coletivas cujas 
atividades agrícolas constituam apenas 
uma parte insignificante das suas 
atividades económicas globais, e cujo 
rendimento proveniente das atividades 
agrícolas seja inferior a uma determinada 
percentagem do rendimento total do 
beneficiário.

Or. en

Alteração 659
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem decidir 
não aplicar o artigo 9.º aos agricultores 
que tenham recebido, no máximo, 5 000 
EUR de pagamentos diretos no ano 
anterior.

Or. en

Justificação

Os agricultores devem ser considerados ativos desde que participem no fornecimento de bens 
públicos e assegurem funções através da PAC devido a uma boa gestão dos terrenos. Os 
terrenos utilizados como aeródromos, campos de golfe, campos de futebol, etc. devem ser 
excluídos dos pagamentos, e não os beneficiários individuais. Esta solução não criaria um 
ónus administrativo adicional.

Alteração 660
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem definir 
critérios objetivos e não discriminatórios 
adequados para garantir que não sejam 
concedidos pagamentos diretos a pessoas 
singulares ou coletivas:
a) Cujas atividades agrícolas constituam 
apenas uma parte insignificante das suas 
atividades económicas globais; e/ou
b) Cuja principal atividade ou objeto 
social não consista no exercício de uma 
atividade agrícola.
As entidades como as empresas de 
transporte, os aeroportos, as sociedades 
imobiliárias, as empresas de gestão de 
instalações desportivas, os parques de 
campismo ou as companhias mineiras 
não podem, a priori, ser consideradas 
agricultores ativos e beneficiar de 
qualquer pagamento direto, a menos que 
possam provar não ser abrangidas pelos 
critérios a que se refere o parágrafo 1, 
alíneas a) e b).
Após terem informado a Comissão, os 
Estados-Membros podem decidir 
acrescentar outras entidades às previstas 
no parágrafo 2, ou excluir algumas delas.

Or. en

Justificação

Não devem ser efetuados pagamentos a agricultores inativos. No entanto, a introdução de 
disposições vinculativas para definir agricultores ativos é extremamente problemática. É 
necessária flexibilidade para abordar o problema real em cada Estado-Membro.

Alteração 661
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2-A (novo)
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Texto da comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros estabelecem 
critérios objetivos, adequados e não 
discriminatórios, a fim de garantir que 
não são concedidos pagamentos diretos a 
uma pessoa singular ou coletiva:
a) cujas atividades agrícolas não 
representem uma parte predominante do 
conjunto das suas atividades económicas. 
A verificação da predominância da 
atividade agrícola deve ser efetuada por 
meio de uma avaliação das declarações 
fiscais dos últimos dois anos;
e
b) cuja principal atividade ou objeto 
social não consista no exercício de uma 
atividade agrícola.
As entidades como empresas de 
transportes, aeroportos, sociedades 
imobiliárias, sociedades de gestão de 
terrenos desportivos, parques de 
campismo ou empresas mineiras não 
podem ser consideradas a priori como 
agricultores em atividade nem beneficiar 
de qualquer pagamento direto, a não ser 
que sejam capazes de provar que os 
critérios previstos no n.º 1, alínea a) e b), 
não se referem a eles.
Após terem informado a Comissão, os 
Estados-Membros podem decidir 
acrescentar outras entidades às 
contempladas no segundo parágrafo.

Or. it

Alteração 662
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2-A (novo)
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Texto da comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros estabelecem 
critérios objetivos, adequados e não 
discriminatórios, a fim de garantir que 
não são concedidos pagamentos diretos a 
uma pessoa singular ou coletiva:
a) cujas atividades agrícolas não 
representem uma parte predominante do 
conjunto das suas atividades económica; 
ou
b) cuja principal atividade ou objeto 
social não consista no exercício de uma 
atividade agrícola.
As entidades como empresas de 
transportes, aeroportos, sociedades 
imobiliárias, sociedades de gestão de 
terrenos desportivos, parques de 
campismo ou empresas mineiras não 
podem ser consideradas a priori como 
agricultores em atividade nem beneficiar 
de qualquer pagamento direto, a não ser 
que sejam capazes de provar que os 
critérios previstos no n.º 1, alínea a) e b, 
não os abrangem.
Após terem informado a Comissão, os 
Estados-Membros podem decidir 
acrescentar outras entidades às 
contempladas no segundo parágrafo.
O n.º 2 não é aplicável aos agricultores 
que tenham recebido menos de 
5 000 EUR de pagamentos diretos no ano 
anterior.

Or. it

Alteração 663
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

a) Critérios para determinar o montante 
dos pagamentos diretos pertinentes para 
efeitos dos n.os 1 e 2, em especial no 
primeiro ano de atribuição de direitos ao 
pagamento, quando o valor dos direitos ao 
pagamento não esteja ainda 
definitivamente estabelecido, bem como 
no caso de novos agricultores;
b) Exceções à regra de que devem ser 
tidas em conta as receitas durante o 
exercício fiscal mais recente, quando 
esses valores não estejam disponíveis; e
c) Critérios para determinar quando é que 
a superfície agrícola dum agricultor deve 
ser considerada sobretudo uma superfície 
naturalmente mantida num estado 
adequado para pastoreio ou cultivo.

Or. es

Justificação

Com a nossa proposta de excluir pessoas coletivas cujos principais objetivos, comerciais ou 
empresariais não sejam o exercício de uma atividade agrícola, não são necessárias estas 
delegações.

Alteração 664
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 9 – 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 estabelecer:

Suprimido

a) Critérios para determinar o montante 
dos pagamentos diretos pertinentes para 
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efeitos dos n.os 1 e 2, em especial no 
primeiro ano de atribuição de direitos ao 
pagamento, quando o valor dos direitos ao 
pagamento não esteja ainda 
definitivamente estabelecido, bem como 
no caso de novos agricultores;
b) Exceções à regra de que devem ser 
tidas em conta as receitas durante o 
exercício fiscal mais recente, quando 
esses valores não estejam disponíveis; e
c) Critérios para determinar quando é que 
a superfície agrícola dum agricultor deve 
ser considerada sobretudo uma superfície 
naturalmente mantida num estado 
adequado para pastoreio ou cultivo.

Or. de

Alteração 665
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Artigo 9 – 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 estabelecer:

Suprimido

a) Critérios para determinar o montante 
dos pagamentos diretos pertinentes para 
efeitos dos n.os 1 e 2, em especial no 
primeiro ano de atribuição de direitos ao 
pagamento, quando o valor dos direitos ao 
pagamento não esteja ainda 
definitivamente estabelecido, bem como 
no caso de novos agricultores;
b) Exceções à regra de que devem ser 
tidas em conta as receitas durante o 
exercício fiscal mais recente, quando 
esses valores não estejam disponíveis; e
c) Critérios para determinar quando é que 
a superfície agrícola dum agricultor deve 
ser considerada sobretudo uma superfície 
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naturalmente mantida num estado 
adequado para pastoreio ou cultivo.

Or. en

Justificação

A definição de «agricultor ativo» proposta pela Comissão não é exequível. 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 666
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 9 – 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 estabelecer:

Suprimido

a) Critérios para determinar o montante 
dos pagamentos diretos pertinentes para 
efeitos dos n.os 1 e 2, em especial no 
primeiro ano de atribuição de direitos ao 
pagamento, quando o valor dos direitos ao 
pagamento não esteja ainda 
definitivamente estabelecido, bem como 
no caso de novos agricultores;
b) Exceções à regra de que devem ser 
tidas em conta as receitas durante o 
exercício fiscal mais recente, quando 
esses valores não estejam disponíveis; e
c) Critérios para determinar quando é que 
a superfície agrícola dum agricultor deve 
ser considerada sobretudo uma superfície 
naturalmente mantida num estado 
adequado para pastoreio ou cultivo.

Or. en

Justificação

A definição de formas ativas de agricultura deve estar relacionada com a atividade agrícola 
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desempenhada pelo agricultor, e não com o rendimento não agrícola como sugere a 
Comissão. Além disso, a proposta da Comissão impõe custos administrativos muito elevados, 
tanto às autoridades como aos agricultores, o que deve ser evitado.

Alteração 667
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
orientações sobre os critérios adequados, 
objetivos e não discriminatórios que 
podem ser utilizados pelos 
Estados-Membros aquando da aplicação 
do n.º 1.

Or. en

Alteração 668
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Critérios para determinar o montante 
dos pagamentos diretos pertinentes para 
efeitos dos n.os 1 e 2, em especial no 
primeiro ano de atribuição de direitos ao 
pagamento, quando o valor dos direitos ao 
pagamento não esteja ainda 
definitivamente estabelecido, bem como 
no caso de novos agricultores;

Suprimido

Or. en

Alterações 669
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Critérios para determinar o montante dos 
pagamentos diretos pertinentes para efeitos 
dos n.os 1 e 2, em especial no primeiro ano 
de atribuição de direitos ao pagamento, 
quando o valor dos direitos ao pagamento 
não esteja ainda definitivamente 
estabelecido, bem como no caso de novos 
agricultores;

a) Critérios para determinar o montante dos 
pagamentos diretos pertinentes para efeitos 
do n.º 1, em especial no primeiro ano de 
atribuição de direitos ao pagamento, 
quando o valor dos direitos ao pagamento 
não esteja ainda definitivamente 
estabelecido, bem como no caso de novos 
agricultores;

Or. es

Alteração 670
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Critérios para determinar o montante dos 
pagamentos diretos pertinentes para efeitos 
dos n.os 1 e 2, em especial no primeiro ano 
de atribuição de direitos ao pagamento, 
quando o valor dos direitos ao pagamento 
não esteja ainda definitivamente 
estabelecido, bem como no caso de novos 
agricultores;

a) Critérios para determinar o montante dos 
pagamentos diretos pertinentes para efeitos 
do n.º 1, em especial no primeiro ano de 
atribuição de direitos ao pagamento, 
quando o valor dos direitos ao pagamento 
não esteja ainda definitivamente 
estabelecido, bem como no caso de novos 
agricultores;

Or. es

Alteração 671
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Exceções à regra de que devem ser 
tidas em conta as receitas durante o 
exercício fiscal mais recente, quando 
esses valores não estejam disponíveis; e

Suprimido

Or. en

Alteração 672
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Exceções à regra de que devem ser 
tidas em conta as receitas durante o 
exercício fiscal mais recente, quando 
esses valores não estejam disponíveis; e

Suprimido

Or. en

Alteração 673
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Exceções à regra de que devem ser 
tidas em conta as receitas durante o 
exercício fiscal mais recente, quando 
esses valores não estejam disponíveis; e

Suprimido

Or. es
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Alteração 674
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Exceções à regra de que devem ser 
tidas em conta as receitas durante o 
exercício fiscal mais recente, quando 
esses valores não estejam disponíveis; e

Suprimido

Or. pt

Alteração 675
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Exceções à regra de que devem ser 
tidas em conta as receitas durante o 
exercício fiscal mais recente, quando 
esses valores não estejam disponíveis; e

Suprimido

Or. ro

Alteração 676
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Critérios para determinar quando é que 
a superfície agrícola dum agricultor deve 
ser considerada sobretudo uma superfície 
naturalmente mantida num estado 
adequado para pastoreio ou cultivo.

Suprimido
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Or. en

Alteração 677
Ivari Padar

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Critérios para determinar quando é que 
a superfície agrícola dum agricultor deve 
ser considerada sobretudo uma superfície 
naturalmente mantida num estado 
adequado para pastoreio ou cultivo.

Suprimido

Or. en

Alteração 678
Salvador Sedó i Alabart, Raimon Obiols, Maria Badia i Cutchet, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) as definições de empresa parceira e 
empresa associada, para efeitos do 
disposto no n.º 2-A do presente artigo.

Or. es

Justificação

O objetivo é que as empresas parceiras ou associadas tenham o estatuto de empresa única, a 
fim de fazer com que estas não contornem os requisitos estabelecidos nos n.os 1 e 2 do 
presente artigo. A definição de empresa parceira ou associada deve ser estabelecida em 
conformidade com outras regulamentações comunitárias.

Alteração 679
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Até 31 de outubro de 2013, os 
Estados-Membros devem definir critérios 
adequados objetivos e 
não-discriminatórias para assegurar que 
nenhum pagamento direto será concedido 
a uma pessoa singular ou coletiva cuja 
atividade agrícola ou objetos principais da 
empresa representem uma parte 
insignificante das suas atividades 
económicas globais.

Or. pt

Alteração 680
Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros podem 
igualmente excluir as superfícies 
pertencentes às explorações de criação 
industrial.

Or. pl

Alteração 681
Ivari Padar

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos de execução em conformidade com o 
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artigo 56.º a fim de estabelecer critérios 
para determinar quando é que a 
superfície agrícola de um agricultor deve 
ser considerada sobretudo uma superfície 
naturalmente mantida num estado 
adequado para pastoreio ou cultivo.

Or. en

Justificação

O estabelecimento de critérios relativos ao estado da superfície agrícola deve ser efetuado 
através de um ato de execução e debatido junto da comissão competente, dado que os peritos 
dos Estados-Membros são quem está melhor informado sobre as especificidades dos seus 
terrenos.

Alteração 682
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros podem decidir 
que não sejam concedidos pagamentos 
diretos a pessoas coletivas de direito 
público, como Estados, autoridades locais 
e regionais, a pessoas singulares ou 
coletivas ou a grupos de pessoas 
singulares ou coletivas, caso as pessoas 
em causa operem aeroportos, companhias 
de caminhos de ferro, estações de 
tratamento de água, sociedades 
imobiliárias, instalações desportivas e 
recreativas, herdades destinadas ao 
exercício de atividades de caça, pesca e 
aquicultura, parques de campismo ou 
quaisquer outras atividades não agrícolas 
a definir, se for caso disso, pelos 
Estados-Membros, com base em critérios 
objetivos e não discriminatórios, a menos 
que as pessoas em causa apresentem 
provas verificáveis, em conformidade com 
disposições a definir pelos 
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Estados-Membros, de que o montante 
anual dos pagamentos diretos constitui, 
no mínimo, 5 % das receitas totais que 
obtiveram de atividades não agrícolas no 
exercício fiscal mais recente para o qual 
tais elementos de prova estejam 
disponíveis.

Or. en

Alteração 683
Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros podem 
igualmente excluir as superfícies 
dedicadas à cultura de OGM.

Or. pl

Alteração 684
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Exclusão dos pagamentos diretos

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:
a) O terreno não é explorado ou gerido de 
forma ativa em boas condições agrícolas e 
ambientais, nos termos do artigo 4.º do 



PE492.792v01-00 38/171 AM\907853PT.doc

PT

presente regulamento, pelos requerentes 
destes pagamentos;
b) Os agricultores gerem sistemas de 
produção agrícola insustentáveis: práticas 
agrícolas e de reprodução animal que 
infringem, de forma grave e sistemática, 
as regras de condicionalidade devido a 
uma gestão insuficiente de nutrientes e à 
consequente poluição dos recursos 
hídricos, densidades de ocupação 
demasiado elevadas para os hectares 
disponíveis, grande dependência de fontes 
de energia externas, descargas de 
biocidas, antibióticos, água e nutrientes;
c) Os agricultores não exercem nessas 
explorações o mínimo de atividades em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 1, 
alínea c).
2. Critérios para determinar o montante 
dos pagamentos diretos pertinentes para 
efeitos do n.o 1, em especial no primeiro 
ano de atribuição de direitos ao 
pagamento, quando o valor dos direitos ao 
pagamento não esteja ainda 
definitivamente estabelecido, bem como 
no caso de novos agricultores.

Or. en

Alteração 685
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º Suprimido
Requisitos mínimos para a concessão dos 
pagamentos diretos
1. Os Estados-Membros decidem não 
conceder pagamentos diretos aos 
agricultores em qualquer dos seguintes 
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casos:
a) O montante total dos pagamentos 
diretos pedidos ou a conceder, antes das 
reduções e exclusões previstas no artigo 
65.º do Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], 
em determinado ano civil é inferior a 
100 EUR;
b) A superfície elegível da exploração pela 
qual são pedidos ou devem ser concedidos 
pagamentos diretos, antes das reduções e 
exclusões previstas no artigo 65.º do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], é 
inferior a um hectare.
Para ter em conta a estrutura das suas 
economias agrícolas, os 
Estados-Membros podem ajustar os 
limiares referidos nas alíneas a) e b), 
dentro dos limites fixados no anexo IV.
2. Sempre que os agricultores que 
recebam o apoio associado relativo a 
animais, referido no título IV, detenham 
um número de hectares inferior ao limiar 
definido por um Estado-Membro para 
efeitos do n.º 1, alínea b), esse 
Estado-Membro aplica o n.º 1, alínea a).
3. Os Estados-Membros em causa podem 
decidir não aplicar o n.º 1 nas regiões 
ultraperiféricas e nas ilhas menores do 
mar Egeu.
4. Na Bulgária e na Roménia, em 2014 e 
2015, o montante solicitado ou a conceder 
referido no n.º 1 é calculado com base no 
montante fixado no anexo V, ponto A, 
para o ano correspondente.

Or. fr

Alteração 686
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros decidem não 
conceder pagamentos diretos a um 
agricultor num dos seguintes casos:

Or. es

Justificação

A alteração à redação que é proposta visa clarificar que o Estado-Membro pode optar por 
um dos dois casos.

Alteração 687
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O montante total dos pagamentos 
diretos pedidos ou a conceder, antes das 
reduções e exclusões previstas no artigo 
65.º do Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], 
em determinado ano civil é inferior a 
100 EUR;

Suprimido

Or. en

Alteração 688
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da comissão Alteração

a) O montante total dos pagamentos diretos 
pedidos ou a conceder, antes das reduções 
e exclusões previstas no artigo 65.o do 

a) O montante total dos pagamentos diretos 
pedidos ou a conceder, antes das reduções 
e exclusões previstas no artigo 65.º do 
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Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], em 
determinado ano civil é inferior a 100
EUR;

Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], em 
determinado ano civil é inferior a 
500 EUR;

Or. it

Alteração 689
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O montante total dos pagamentos diretos 
pedidos ou a conceder, antes das reduções 
e exclusões previstas no artigo 65.ºdo 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], em 
determinado ano civil é inferior a 100
EUR;

a) O montante total dos pagamentos diretos 
pedidos ou a conceder, antes das reduções 
e exclusões previstas no artigo 65.º do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], em 
determinado ano civil é inferior a 300
EUR;

Or. es

Justificação

Excluir do plano de apoios quem tenha uma atividade agrícola escassa ou nula.

Alteração 690
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O montante total dos pagamentos diretos 
pedidos ou a conceder, antes das reduções 
e exclusões previstas no artigo 65.º do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], em 
determinado ano civil é inferior a 
100 EUR;

a) O montante total dos pagamentos diretos 
pedidos ou a conceder, antes das reduções 
e exclusões previstas no artigo 65.º do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], em 
determinado ano civil é inferior a 
150 EUR;

Or. en
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Justificação

O nível de 150 EUR é mais adequado, uma vez que o custo administrativo de gestão de um 
pedido é, frequentemente, superior a 100 EUR. 

Alteração 691
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A superfície elegível da exploração pela 
qual são pedidos ou devem ser concedidos 
pagamentos diretos, antes das reduções e 
exclusões previstas no artigo 65.º do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], é 
inferior a um hectare.

Suprimido

Or. en

Justificação

De acordo com as estatísticas publicadas pela Comissão Europeia, 3 224 180 agricultores 
receberam menos de 500 EUR por ano em 2010. As categorias definidas não permitem saber 
quantos agricultores seriam afetados por pagamentos inferiores a 100 EUR. 
http://ec.europa.eu/agriculture/funding/directaid/distribution_en.htm

Alteração 692
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da comissão Alteração

(b) A superfície elegível da exploração
pela qual são pedidos ou devem ser 
concedidos pagamentos diretos, antes das 
reduções e exclusões previstas no artigo 
65.o do Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], 
é inferior a um hectare.

(b) A superfície elegível da exploração 
pela qual são pedidos ou devem ser 
concedidos pagamentos diretos, antes das 
reduções e exclusões previstas no artigo 
65.º do Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], 
é inferior a dois hectares.
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Or. it

Alteração 693
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A superfície elegível da exploração pela 
qual são pedidos ou devem ser concedidos 
pagamentos diretos, antes das reduções e 
exclusões previstas no artigo 65.º do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], é 
inferior a um hectare.

b) A superfície elegível da exploração pela 
qual são pedidos ou devem ser concedidos 
pagamentos diretos, antes das reduções e 
exclusões previstas no artigo 65.º do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], é 
inferior a dois hectares.

Or. es

Justificação

Excluir do plano de apoios quem tenha uma atividade agrícola escassa ou nula.

Alteração 694
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para ter em conta a estrutura das suas 
economias agrícolas, os 
Estados-Membros podem ajustar os 
limiares referidos nas alíneas a) e b), 
dentro dos limites fixados no anexo IV.

Suprimido

Or. en

Alteração 695
Martin Häusling



PE492.792v01-00 44/171 AM\907853PT.doc

PT

em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que os agricultores que 
recebam o apoio associado relativo a 
animais, referido no título IV, detenham 
um número de hectares inferior ao limiar 
definido por um Estado-Membro para 
efeitos do n.º 1, alínea b), esse 
Estado-Membro aplica o n.º 1, alínea a).

Suprimido

Or. en

Alteração 696
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que os agricultores que 
recebam o apoio associado relativo a 
animais, referido no título IV, detenham 
um número de hectares inferior ao limiar 
definido por um Estado-Membro para 
efeitos do n.º 1, alínea b), esse 
Estado-Membro aplica o n.º 1, alínea a).

Suprimido

Or. en

Alteração 697
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que os agricultores que recebam 
o apoio associado relativo a animais, 
referido no título IV, detenham um número 
de hectares inferior ao limiar definido por 
um Estado-Membro para efeitos do n.º 1, 
alínea b), esse Estado-Membro aplica o n.º 
1, alínea a).

2. Sempre que os agricultores que recebam 
o apoio associado relativo a animais, 
referido no título IV, detenham um número 
de hectares inferior ao limiar definido por 
um Estado-Membro para efeitos do n.º 1, 
alínea b), esse Estado-Membro pode 
aplicar o n.º 1, alínea a).

Or. en

Justificação

A aplicação do limite da quota (100 EUR) no caso do apoio associado relativo a animais 
deve ser opcional para os Estados-Membros. Alguns Estados-Membros pretendem continuar 
a apresentar regras relativas à elegibilidade, ou seja, pretendem aplicar condições de 
elegibilidade unificadas a todos os agricultores. Por conseguinte, deve ser dada a cada 
Estado-Membro a possibilidade de aplicar os mesmos requisitos mínimos a todos os 
pagamentos, ou seja, a possibilidade de aplicar igualmente o limiar de superfície (1 ha) no 
que diz respeito aos agricultores que apresentem pedidos no âmbito do apoio relativo a 
animais.

Alteração 698
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros em causa podem 
decidir não aplicar o n.º 1 nas regiões 
ultraperiféricas e nas ilhas menores do 
mar Egeu.

Suprimido

Or. en

Alteração 699
Mariya Gabriel
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Na Bulgária e na Roménia, em 2014 e 
2015, o montante solicitado ou a conceder 
referido no n.º 1 é calculado com base no 
montante fixado no anexo V, ponto A, 
para o ano correspondente.

Suprimido

Or. bg

Alteração 700
Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º Suprimido
Redução progressiva e limitação do 
pagamento
1. O montante dos pagamentos diretos a 
conceder a um agricultor ao abrigo do 
presente regulamento num dado ano civil 
é reduzido do seguinte modo:
– de 20 % na fração superior a 150 000 
EUR e até 200 000 EUR,
– de 40 % na fração superior a 
200 000 EUR e até 250 000 EUR,
– de 70 % na fração superior a 
250 000 EUR e até 300 000 EUR,
– de 100 % na fração superior a 
300 000 EUR.
2. O montante referido no nº 1 é 
calculado subtraindo os salários 
efetivamente pagos e declarados pelo 
agricultor no ano anterior, incluindo os 
impostos e as contribuições sociais 
relacionadas com o emprego, do montante 
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total dos pagamentos diretos inicialmente 
devidos ao agricultor, não tendo em conta 
os pagamentos a conceder em 
conformidade com o título III, capítulo 2, 
do presente regulamento.
3. Os Estados-Membros velam por que 
não seja efetuado qualquer pagamento 
aos agricultores em relação aos quais se 
prove que, a partir da data de publicação 
da proposta do presente regulamento pela 
Comissão, criaram artificialmente as 
condições para evitar os efeitos do 
presente artigo.

Or. en

Justificação

A disposição proposta constitui um entrave ao aumento da competitividade, pois incentiva o 
fracionamento das estruturas agrícolas e indica que o alargamento estrutural não é 
desejável. Iria também afetar várias organizações de beneficência, uma vez que não está 
orientada nem para os maiores beneficiários nem para as explorações mais rentáveis. Além 
disso, obrigaria a encargos administrativos adicionais e seria problemática em relação ao 
princípio de igualdade de tratamento dos beneficiários.

Alteração 701
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º Suprimido
Redução progressiva e limitação do 
pagamento
1. O montante dos pagamentos diretos a 
conceder a um agricultor ao abrigo do 
presente regulamento num dado ano civil 
é reduzido do seguinte modo:
– de 20 % na fração superior a 
150 000 EUR e até 200 000 EUR,
– de 40 % na fração superior a 
200 000 EUR e até 250 000 EUR,
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– de 70 % na fração superior a 
250 000 EUR e até 300 000 EUR,
– de 100 % na fração superior a 
300 000 EUR.
2. O montante referido no nº 1 é 
calculado subtraindo os salários 
efetivamente pagos e declarados pelo 
agricultor no ano anterior, incluindo os 
impostos e as contribuições sociais 
relacionadas com o emprego, do montante 
total dos pagamentos diretos inicialmente 
devidos ao agricultor, não tendo em conta 
os pagamentos a conceder em 
conformidade com o título III, capítulo 2, 
do presente regulamento.
3. Os Estados-Membros velam por que 
não seja efetuado qualquer pagamento 
aos agricultores em relação aos quais se 
prove que, a partir da data de publicação 
da proposta do presente regulamento pela 
Comissão, criaram artificialmente as 
condições para evitar os efeitos do 
presente artigo.

Or. de

Justificação

As reduções e os cortes dos pagamentos diretos com verificação de todas as explorações 
relativamente a custos salariais e não salariais do trabalho são rejeitados, entendendo-se que 
constituem encargos administrativos adicionais e um fator de discriminação. Além disso, o 
elemento dos custos salariais contrapõe-se aos principais motivos que justificam os 
pagamentos agrícolas, nomeadamente a disponibilização de bens públicos. Os salários não 
constituem bens públicos.

Alteração 702
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Robert Sturdy, Anthea 
McIntyre, Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 11
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º Suprimido
Redução progressiva e limitação do 
pagamento
1. O montante dos pagamentos diretos a 
conceder a um agricultor ao abrigo do 
presente regulamento num dado ano civil 
é reduzido do seguinte modo:
– de 20 % na fração superior a 
150 000 EUR e até 200 000 EUR,
– de 40 % na fração superior a 
200 000 EUR e até 250 000 EUR,
– de 70 % na fração superior a 
250 000 EUR e até 300 000 EUR,
– de 100 % na fração superior a 
300 000 EUR.
2. O montante referido no nº 1 é 
calculado subtraindo os salários 
efetivamente pagos e declarados pelo 
agricultor no ano anterior, incluindo os 
impostos e as contribuições sociais 
relacionadas com o emprego, do montante 
total dos pagamentos diretos inicialmente 
devidos ao agricultor, não tendo em conta 
os pagamentos a conceder em 
conformidade com o título III, capítulo 2, 
do presente regulamento.
3. Os Estados-Membros velam por que 
não seja efetuado qualquer pagamento 
aos agricultores em relação aos quais se 
prove que, a partir da data de publicação 
da proposta do presente regulamento pela 
Comissão, criaram artificialmente as 
condições para evitar os efeitos do 
presente artigo.

Or. en

Alteração 703
Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Proposta de regulamento
Artigo 11

Texto da comissão Alteração

Artigo 11.º Suprimido
Redução progressiva e limitação do 
pagamento
1. O montante dos pagamentos diretos a 
conceder a um agricultor ao abrigo do 
presente regulamento num dado ano civil 
é reduzido do seguinte modo:
- de 20 % na fração superior a 150.000 
EUR e até 200.000 EUR,
- de 40 % na fração superior a 200 000 
EUR e até 250 000 EUR,
- de 70 % na fração superior a 250 000 
EUR e até 300 000 EUR,
- de 100 % na fração superior a 300 000 
EUR,
2. O montante referido no nº 1 é 
calculado subtraindo os salários 
efetivamente pagos e declarados pelo 
agricultor no ano anterior, incluindo os 
impostos e as contribuições sociais 
relacionadas com o emprego, do montante 
total dos pagamentos diretos inicialmente 
devidos ao agricultor, não tendo em conta 
os pagamentos a conceder em 
conformidade com o título III, capítulo 2, 
do presente regulamento.
3. Os Estados-Membros velam por que 
não seja efetuado qualquer pagamento 
aos agricultores em relação aos quais se 
prove que, a partir da data de publicação 
da proposta do presente regulamento pela 
Comissão, criaram artificialmente as 
condições para evitar os efeitos do 
presente artigo.

Or. it
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Alteração 704
Robert Dušek

Proposta de regulamento
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º Suprimido
Redução progressiva e limitação do 
pagamento
1. O montante dos pagamentos diretos a
conceder a um agricultor ao abrigo do 
presente regulamento num dado ano civil 
é reduzido do seguinte modo:
– de 20 % na fração superior a 
150 000 EUR e até 200 000 EUR,
– de 40 % na fração superior a 
200 000 EUR e até 250 000 EUR,
– de 70 % na fração superior a 
250 000 EUR e até 300 000 EUR,
– de 100 % na fração superior a 
300 000 EUR.
2. O montante referido no nº 1 é 
calculado subtraindo os salários 
efetivamente pagos e declarados pelo 
agricultor no ano anterior, incluindo os 
impostos e as contribuições sociais 
relacionadas com o emprego, do montante 
total dos pagamentos diretos inicialmente 
devidos ao agricultor, não tendo em conta 
os pagamentos a conceder em 
conformidade com o título III, capítulo 2, 
do presente regulamento.
3. Os Estados-Membros velam por que 
não seja efetuado qualquer pagamento 
aos agricultores em relação aos quais se 
prove que, a partir da data de publicação 
da proposta do presente regulamento pela 
Comissão, criaram artificialmente as 
condições para evitar os efeitos do 
presente artigo.

Or. en
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Alteração 705
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º Suprimido
Redução progressiva e limitação do 
pagamento
1. O montante dos pagamentos diretos a 
conceder a um agricultor ao abrigo do 
presente regulamento num dado ano civil 
é reduzido do seguinte modo:
– de 20 % na fração superior a 
150 000 EUR e até 200 000 EUR,
– de 40 % na fração superior a 
200 000 EUR e até 250 000 EUR,
– de 70 % na fração superior a 
250 000 EUR e até 300 000 EUR,
– de 100 % na fração superior a 
300 000 EUR.
2. O montante referido no nº 1 é 
calculado subtraindo os salários 
efetivamente pagos e declarados pelo 
agricultor no ano anterior, incluindo os 
impostos e as contribuições sociais 
relacionadas com o emprego, do montante 
total dos pagamentos diretos inicialmente 
devidos ao agricultor, não tendo em conta 
os pagamentos a conceder em 
conformidade com o título III, capítulo 2, 
do presente regulamento.
3. Os Estados-Membros velam por que 
não seja efetuado qualquer pagamento 
aos agricultores em relação aos quais se 
prove que, a partir da data de publicação 
da proposta do presente regulamento pela 
Comissão, criaram artificialmente as 
condições para evitar os efeitos do 
presente artigo.
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Or. en

Alteração 706
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º Suprimido
Redução progressiva e limitação do 
pagamento
1. O montante dos pagamentos diretos a 
conceder a um agricultor ao abrigo do 
presente regulamento num dado ano civil 
é reduzido do seguinte modo:
– de 20 % na fração superior a 
150 000 EUR e até 200 000 EUR,
– de 40 % na fração superior a 
200 000 EUR e até 250 000 EUR,
– de 70 % na fração superior a 
250 000 EUR e até 300 000 EUR,
– de 100 % na fração superior a 
300 000 EUR.
2. O montante referido no nº 1 é 
calculado subtraindo os salários 
efetivamente pagos e declarados pelo 
agricultor no ano anterior, incluindo os 
impostos e as contribuições sociais 
relacionadas com o emprego, do montante 
total dos pagamentos diretos inicialmente 
devidos ao agricultor, não tendo em conta 
os pagamentos a conceder em 
conformidade com o título III, capítulo 2, 
do presente regulamento.
3. Os Estados-Membros velam por que 
não seja efetuado qualquer pagamento 
aos agricultores em relação aos quais se 
prove que, a partir da data de publicação 
da proposta do presente regulamento pela 
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Comissão, criaram artificialmente as 
condições para evitar os efeitos do 
presente artigo.

Or. en

Alteração 707
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º Suprimido
Redução progressiva e limitação do 
pagamento
1. O montante dos pagamentos diretos a 
conceder a um agricultor ao abrigo do 
presente regulamento num dado ano civil 
é reduzido do seguinte modo:
– de 20 % na fração superior a 
150 000 EUR e até 200 000 EUR,
– de 40 % na fração superior a 
200 000 EUR e até 250 000 EUR,
– de 70 % na fração superior a 
250 000 EUR e até 300 000 EUR,
– de 100 % na fração superior a 
300 000 EUR.
2. O montante referido no nº 1 é 
calculado subtraindo os salários 
efetivamente pagos e declarados pelo 
agricultor no ano anterior, incluindo os 
impostos e as contribuições sociais 
relacionadas com o emprego, do montante 
total dos pagamentos diretos inicialmente 
devidos ao agricultor, não tendo em conta 
os pagamentos a conceder em 
conformidade com o título III, capítulo 2, 
do presente regulamento.
3. Os Estados-Membros velam por que 
não seja efetuado qualquer pagamento 
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aos agricultores em relação aos quais se 
prove que, a partir da data de publicação 
da proposta do presente regulamento pela 
Comissão, criaram artificialmente as 
condições para evitar os efeitos do 
presente artigo.

Or. en

Alteração 708
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Robert Sturdy

Proposta de regulamento
Artigo 11 – título

Texto da Comissão Alteração

Redução progressiva e limitação do 
pagamento

Modulação degressiva

Or. en

Alteração 709
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 11 – título

Texto da Comissão Alteração

Redução progressiva e limitação do 
pagamento

Redução progressiva e limitação 
voluntárias do pagamento 

Or. en

Justificação

A decisão de limitar os pagamentos deve ser tomada pelos Estados-Membros.

Alteração 710
James Nicholson
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Proposta de regulamento
Artigo 11 – título

Texto da Comissão Alteração

Redução progressiva e limitação do 
pagamento

Redução progressiva dos pagamentos

Or. en

Alteração 711
James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O montante dos pagamentos diretos a 
conceder a um agricultor ao abrigo do 
presente regulamento num dado ano civil 
é reduzido do seguinte modo:

Suprimido

– de 20 % na fração superior a 
150 000 EUR e até 200 000 EUR,
– de 40 % na fração superior a 
200 000 EUR e até 250 000 EUR,
– de 70 % na fração superior a 
250 000 EUR e até 300 000 EUR,
– de 100 % na fração superior a 
300 000 EUR.

Or. en

Alteração 712
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O montante dos pagamentos diretos a Suprimido
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conceder a um agricultor ao abrigo do 
presente regulamento num dado ano civil 
é reduzido do seguinte modo:
– de 20 % na fração superior a 
150 000 EUR e até 200 000 EUR,
– de 40 % na fração superior a 
200 000 EUR e até 250 000 EUR,
– de 70 % na fração superior a 
250 000 EUR e até 300 000 EUR,
– de 100 % na fração superior a 
300 000 EUR.

Or. en

Justificação

A proposta relativa à limitação impede o desenvolvimento estrutural competitivo do setor 
agrícola e impõe um encargo administrativo desnecessariamente elevado.

Alteração 713
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O montante dos pagamentos diretos a 
conceder a um agricultor ao abrigo do 
presente regulamento num dado ano civil 
é reduzido do seguinte modo:

Suprimido

de 20 % na fração superior a 150 000 
EUR e até 200 000 EUR;
de 40 % na fração superior a 200 000 
EUR e até 250 000 EUR,
de 70 % na fração superior a 250.000 
EUR e até 300.000 EUR;
de 100 % na fração superior a 300 000 
EUR.

Or. ro
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Alteração 714
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- 1. Os Estados-Membros podem impor a 
redução progressiva dos pagamentos às 
grandes explorações

Or. en

Alteração 715
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Robert Sturdy

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O montante dos pagamentos diretos a 
conceder a um agricultor ao abrigo do 
presente regulamento num dado ano civil é 
reduzido do seguinte modo:

1. O montante dos pagamentos diretos a 
conceder a um agricultor ao abrigo do 
presente regulamento num dado ano civil é 
reduzido 4 pontos percentuais 
relativamente aos montantes superiores a 
300 000 EUR.

Or. en

Justificação

O sistema existente de modulação degressiva tem funcionado bem e deve ser mantido.

Alteração 716
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. O montante dos pagamentos diretos a 
conceder a um agricultor ao abrigo do 
presente regulamento num dado ano civil é 
reduzido do seguinte modo:

1. O montante dos pagamentos diretos a 
conceder a um agricultor ao abrigo do 
presente regulamento num dado ano civil é 
reduzido 4 pontos percentuais 
relativamente aos montantes superiores a 
300 000 EUR.

Or. en

Alteração 717
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Robert Sturdy, Anthea 
McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O montante dos pagamentos diretos a 
conceder a um agricultor ao abrigo do 
presente regulamento num dado ano civil é 
reduzido do seguinte modo:

1. Os Estados-Membros podem optar por 
reduzir o montante dos pagamentos diretos 
a conceder a um agricultor ao abrigo do 
presente regulamento num dado ano civil 
da seguinte forma:-

Or. en

Alteração 718
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O montante dos pagamentos diretos a 
conceder a um agricultor ao abrigo do 
presente regulamento num dado ano civil é 
reduzido do seguinte modo:

1. Se um Estado-Membro fizer uso da 
possibilidade prevista no n.º 1, o montante 
dos pagamentos diretos a conceder a um 
agricultor ao abrigo do presente 
regulamento num dado ano civil é reduzido 
do seguinte modo:
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Or. en

Alteração 719
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O montante dos pagamentos diretos a 
conceder a um agricultor ao abrigo do 
presente regulamento num dado ano civil é 
reduzido do seguinte modo:

1. O montante dos pagamentos diretos a 
conceder a um agricultor ao abrigo do 
presente regulamento num dado ano civil, 
incluindo os pagamentos destinados às 
práticas agrícolas benéficas para o clima 
e o ambiente, nos termos do artigo 29.º, é 
reduzido do seguinte modo:

Or. fr

Justificação

Dado os pagamentos às práticas agrícolas benéficas para o clima e o ambiente dizerem 
respeito à produção, uma distribuição mais equitativa dos apoios justifica que os mesmos 
sejam igualmente degressivos e limitados.

Alteração 720
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O montante dos pagamentos diretos a 
conceder a um agricultor ao abrigo do 
presente regulamento num dado ano civil é 
reduzido do seguinte modo:

1. O montante dos pagamentos diretos a 
conceder a um agricultor ao abrigo do 
presente regulamento num dado ano civil é 
reduzido do seguinte modo, com efeitos no 
conjunto dos pagamentos concedidos ao 
abrigo do primeiro pilar:

Or. fr
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Alteração 721
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– de 20 % na fração superior a 150 000 
EUR e até 200 000 EUR,

Suprimido

Or. en

Alteração 722
George Lyon, Phil Bennion

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– de 20 % na fração superior a 150 000 
EUR e até 200 000 EUR,

Suprimido

Or. en

Alteração 723
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– de 20 % na fração superior a 150 000 
EUR e até 200 000 EUR,

Suprimido

Or. en

Alteração 724
João Ferreira, Inês Cristina Zuber
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Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– de 20 % na fração superior a 150.000 
EUR e até 200.000 EUR,

– de 20 % na fração superior a 20.000 
EUR e até 50.000 EUR,

Or. pt

Alteração 725
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– de 20 % na fração superior a 150 000 
EUR e até 200 000 EUR,

– de 10 % na fração superior a 25 000 
EUR e até 50 000 EUR,

Or. en

Alteração 726
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– de 20 % na fração superior a 150 000
EUR e até 200 000 EUR,

– de 10 % na fração superior a 25 000
EUR e até 50 000 EUR,

Or. fr

Alteração 727
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – travessão 1
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Texto da Comissão Alteração

– de 20 % na fração superior a 150 000
EUR e até 200 000 EUR,

– de 20 % na fração superior a 50 000
EUR e até 75 000 EUR,

Or. fr

Alteração 728
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– de 40 % na fração superior a 200 000
EUR e até 250 000 EUR,

– de 20 % na fração superior a 50 000 
EUR e até 75 000 EUR,

Or. en

Alteração 729
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– de 40 % na fração superior a 200 000 
EUR e até 250 000 EUR,

– de 50 % na fração superior a 50 000 
EUR e até 75 000 EUR,

Or. pt

Alteração 730
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – travessão 1
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Texto da Comissão Alteração

– de 20 % na fração superior a 150 000
EUR e até 200 000 EUR,

– de 20 % na fração superior a 100 000
EUR e até 130 000 EUR,

Or. fr

Alteração 731
James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– de 20 % na fração superior a 150 000 
EUR e até 200 000 EUR,

– de 5 % na fração superior a 150 000 EUR 
e até 200 000 EUR,

Or. en

Alteração 732
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– de 20 % na fração superior a 150 000 
EUR e até 200 000 EUR,

– de 30 % na fração superior a 150 000 
EUR e até 200 000 EUR,

Or. en

Alteração 733
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – travessão 1
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Texto da Comissão Alteração

- de 20 % na fração superior a 150 000 
EUR e até 200 000 EUR,

- de 20 % na fração superior a 300 000 
EUR e até 400 000 EUR,

Or. bg

Alteração 734
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– de 100 % na fração superior a 300 000 
EUR.

– de 100 % na fração superior a 100 000 
EUR.

Or. en

Justificação

Em 2010, só 0,41 % de beneficiários receberam mais de 100 000 EUR por ano a título de 
pagamentos diretos, que constituíram 16,22 % do total da rubrica orçamental para os 
pagamentos diretos. Só 0,11 % de beneficiários receberam mais de 200 000 EUR por ano a 
título de pagamentos diretos, que constituíram 8,40 % do total da rubrica orçamental para os 
pagamentos diretos.

Alteração 735
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– de 100 % na fração superior a 300 000
EUR.

– de 100 % na fração superior a 100 000
EUR.

Or. fr
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Alteração 736
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– de 100 % na fração superior a 300 000 
EUR.

– o montante máximo obtido após a 
aplicação das referidas reduções é de 
100 000 EUR.

Or. pt

Alteração 737
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– de 40 % na fração superior a 200 000 
EUR e até 250 000 EUR,

Suprimido

Or. en

Alteração 738
George Lyon, Phil Bennion

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– de 40 % na fração superior a 200 000 
EUR e até 250 000 EUR,

Suprimido

Or. en

Alteração 739
Diane Dodds
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Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– de 40 % na fração superior a 
200 000 EUR e até 250 000 EUR,

Suprimido

Or. en

Alteração 740
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– de 40 % na fração superior a 200 000
EUR e até 250 000 EUR,

– de 30 % na fração superior a 75 000
EUR e até 100 000 EUR,

Or. fr

Alteração 741
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– de 70 % na fração superior a 250 000 
EUR e até 300 000 EUR,

– de 30 % na fração superior a 75 000 
EUR e até 100 000 EUR,

Or. en

Alteração 742
João Ferreira, Inês Cristina Zuber
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Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– de 70 % na fração superior a 250 000 
EUR e até 300 000 EUR,

– de 80 % na fração superior a 75 000 
EUR e até 100 000 EUR,

Or. pt

Alteração 743
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– de 40 % na fração superior a 200 000
EUR e até 250 000 EUR,

– de 40 % na fração superior a 130 000
EUR e até 160 000 EUR,

Or. fr

Alteração 744
James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– de 40 % na fração superior a 200 000 
EUR e até 250 000 EUR,

– de 10 % na fração superior a 200 000 
EUR e até 250 000 EUR,

Or. en

Alteração 745
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – travessão 2
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Texto da Comissão Alteração

– de 40 % na fração superior a 200 000 
EUR e até 250 000 EUR,

– de 60 % na fração superior a 200 000 
EUR e até 250 000 EUR,

Or. en

Alteração 746
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

- de 40 % na fração superior a 200.000 
EUR e até 250.000 EUR,

- de 40 % na fração superior a 300.000 
EUR e até 400.000 EUR,

Or. bg

Alteração 747
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– de 70 % na fração superior a 250 000 
EUR e até 300 000 EUR,

Suprimido

Or. en

Alteração 748
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – travessão 3
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Texto da Comissão Alteração

– de 70 % na fração superior a 250 000 
EUR e até 300 000 EUR,

Suprimido

Or. fr

Alteração 749
George Lyon, Phil Bennion

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– de 70 % na fração superior a 250 000 
EUR e até 300 000 EUR,

Suprimido

Or. en

Alteração 750
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– de 70 % na fração superior a 250 000 
EUR e até 300 000 EUR,

Suprimido

Or. en

Alteração 751
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – travessão 3
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Texto da Comissão Alteração

– de 70 % na fração superior a 250 000
EUR e até 300 000 EUR,

– de 70 % na fração superior a 160 000
EUR e até 200 000 EUR,

Or. fr

Alteração 752
James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– de 70 % na fração superior a 250 000 
EUR e até 300 000 EUR,

– de 15 % na fração superior a 250 000 
EUR e até 300 000 EUR,

Or. en

Alteração 753
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

- de 70 % na fração superior a 250.000 
EUR e até 300.000 EUR,

- de 70 % na fração superior a 500.000 
EUR e até 600.000 EUR,

Or. bg

Alteração 754
Alfreds Rubiks

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – travessão 3
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Texto da Comissão Alteração

- de 70 % na fração superior a 250.000 
EUR e até 300.000 EUR,

- de 80 % na fração superior a 250.000 
EUR;

Or. lv

Alteração 755
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– de 70 % na fração superior a 250 000 
EUR e até 300 000 EUR,

– de 20 % na fração superior a 300 000 
EUR,

Or. en

Alteração 756
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– de 100 % na fração superior a 300 000 
EUR.

Suprimido

Or. en

Alteração 757
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – travessão 4
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Texto da Comissão Alteração

– de 100 % na fração superior a 300 000 
EUR.

Suprimido

Or. es

Justificação

Trata-se de uma adaptação técnica que visa fixar o limite máximo em 300 000 EUR, após 
aplicação das reduções para cada fração.

Alteração 758
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– de 100 % na fração superior a 300 000
EUR.

– de 100 % na fração superior a 200 000
EUR.

Or. fr

Alteração 759
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– de 100 % na fração superior a 300 000 
EUR.

– de 100 % na fração superior a 250 000 
EUR.

Or. en

Alteração 760
George Lyon, Phil Bennion
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Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– de 100 % na fração superior a 300 000 
EUR.

– de 4 % na fração superior a 300 000 
EUR.

Or. en

Justificação

Para este período, a limitação não deve ser superior ou diferente do nível de degressividade 
atualmente em vigor. Caso contrário, penalizaria os agricultores que optaram por modelos 
de negócio eficientes, tendo frequentemente investido montantes significativos na 
racionalização, expansão ou adaptação das suas explorações às mudanças estruturais e às 
condições do mercado a fim de permanecerem competitivos.

Alteração 761
James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– de 100 % na fração superior a 300 000 
EUR.

– de 20 % na fração superior a 300 000 
EUR.

Or. en

Alteração 762
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– de 100 % na fração superior a 300 000 
EUR.

– de 20 % na fração superior a 300 000 
EUR.

Or. en
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Alteração 763
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– de 100 % na fração superior a 300 000 
EUR.

– de 20 % na fração superior a 300 000 
EUR.

Or. en

Alteração 764
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– de 100 % na fração superior a 300 000 
EUR.

– de 100 % na fração superior a 500 000 
EUR.

Or. en

Alteração 765
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

- de 100 % na fração superior a 300 000
EUR.

- de 100 % na fração superior a 600.000
EUR.

Or. bg
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Alteração 766
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – travessão 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

- o montante máximo obtido após a 
aplicação das referidas reduções é de 
300 000 EUR.

Or. es

Alteração 767
Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O n.º 1 não é aplicável a cooperativas 
e outras entidades jurídicas cujos 
membros explorem, em conjunto, uma 
atividade agrícola ou que agrupem 
diversos agricultores que beneficiem de 
pagamentos diretos e que recebam e 
canalizem os pagamentos antes de os 
distribuir integralmente aos seus 
membros, aos quais o n.º 1 é aplicável 
enquanto pessoas singulares.

Or. de

Justificação

Na aplicação da limitação, cumpre evitar que entidades como as cooperativas, sobretudo 
aquelas ao nível da produção agrícola, os agrupamentos agrícolas de exploração em comum 
(GAEC) ou as cooperativas de utilização de material agrícola (CUMA) se vejam abrangidas 
pela aplicação das reduções. Com vista à melhoria contínua da situação concorrencial da 
agricultura, os modelos de gestão cooperativos revestem-se de uma importância crescente, 
não devendo estes ser discriminados.
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Alteração 768
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O n.º 1 não é aplicável a cooperativas 
e outras entidades jurídicas cujos 
membros explorem uma atividade 
agrícola ou que agrupem diversos 
agricultores que beneficiem de 
pagamentos diretos e que recebam e 
canalizem os pagamentos antes de os 
distribuir integralmente aos seus 
membros aos quais o n.º 1 é aplicável 
enquanto pessoas singulares.

Or. de

Justificação

Os modelos de gestão cooperativos revestem-se de uma importância crescente.

Alteração 769
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O n.º 1 não é aplicável a cooperativas 
ou outras entidades jurídicas, incluindo 
organizações sem fins lucrativos cujo 
objeto social consista na proteção e gestão 
ativas de terrenos e/ou do património 
histórico para fins de conservação e bem 
público, que agrupem diversos 
agricultores que beneficiem de 
pagamentos diretos ou explorações 
agrícolas e que recebam e canalizem os 
pagamentos antes de os distribuir 
integralmente aos seus membros ou às 
suas explorações agrícolas, os quais estão 
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submetidos, a nível individual, às 
disposições do n.º 1, ou estariam 
submetidos, se um Estado-Membro 
optasse por reconhecer um grupo de 
explorações como indivíduos e empresas 
distintas para efeitos do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Na aplicação da limitação, cumpre evitar que entidades como as cooperativas, os 
agrupamentos agrícolas de exploração em comum (GAEC) ou as cooperativas de utilização 
de material agrícola (CUMA) e determinados tipos de organizações sem fins lucrativos de 
grande dimensão se vejam abrangidas pela aplicação das reduções que apenas devem dizer 
respeito aos membros individuais ou às explorações agrícolas distintas.

Alteração 770
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O n.º 1 não se aplica às cooperativas 
e outras entidades jurídicas que agrupem 
diversos beneficiários de pagamentos 
diretos e que recebam e canalizem os 
pagamentos antes de os distribuir 
integralmente aos seus membros, os quais 
estão submetidos, a nível individual, às 
disposições do n.°1.

Or. es

Justificação

Evitar que as cooperativas e os grupos de produtores estejam sujeitos às restrições que, a 
título individual, afetem os seus membros.
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Alteração 771
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, os 
Estados-Membros asseguram que as 
reduções nos pagamentos diretos não 
levam a que se privilegiem as explorações 
menos eficientes em detrimento das 
explorações mais eficientes, e devem 
reduzir a amplitude de tais reduções neste 
artigo em conformidade.

Or. en

Alteração 772
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O montante referido no nº 1 é 
calculado subtraindo os salários 
efetivamente pagos e declarados pelo 
agricultor no ano anterior, incluindo os 
impostos e as contribuições sociais 
relacionadas com o emprego, do montante 
total dos pagamentos diretos inicialmente 
devidos ao agricultor, não tendo em conta 
os pagamentos a conceder em 
conformidade com o título III, capítulo 2, 
do presente regulamento.

Suprimido

Or. en

Alteração 773
Rareş-Lucian Niculescu
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Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O montante referido no nº 1 é 
calculado subtraindo os salários 
efetivamente pagos e declarados pelo 
agricultor no ano anterior, incluindo os 
impostos e as contribuições sociais 
relacionadas com o emprego, do montante 
total dos pagamentos diretos inicialmente 
devidos ao agricultor, não tendo em conta 
os pagamentos a conceder em 
conformidade com o título III, capítulo 2, 
do presente regulamento.

Suprimido

Or. ro

Alteração 774
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O montante referido no nº 1 é calculado 
subtraindo os salários efetivamente pagos e 
declarados pelo agricultor no ano anterior, 
incluindo os impostos e as contribuições 
sociais relacionadas com o emprego, do 
montante total dos pagamentos diretos 
inicialmente devidos ao agricultor, não 
tendo em conta os pagamentos a conceder 
em conformidade com o título III, capítulo 
2, do presente regulamento.

2. O montante referido no nº 1 é calculado 
subtraindo os salários efetivamente pagos e 
declarados pelo agricultor no ano anterior, 
com base num salário médio nacional no 
respetivo setor, incluindo os impostos e/ou 
o emprego na exploração agrícola, 
incluindo os impostos e as contribuições 
sociais relacionadas com o emprego, do 
montante total dos pagamentos diretos 
inicialmente devidos ao agricultor, não 
tendo em conta os pagamentos a conceder 
em conformidade com o título III, capítulo 
2, do presente regulamento. A redução 
progressiva pode igualmente ser 
compensada no que diz respeito a 
explorações ou agricultores que utilizem 
sistemas agrícolas sustentáveis avançados 
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nos termos do artigo 4.º.

Or. en

Alteração 775
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Michel Dantin, Agnès Le Brun, 
Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O montante referido no nº 1 é calculado 
subtraindo os salários efetivamente pagos e 
declarados pelo agricultor no ano anterior, 
incluindo os impostos e as contribuições 
sociais relacionadas com o emprego, do 
montante total dos pagamentos diretos 
inicialmente devidos ao agricultor, não 
tendo em conta os pagamentos a conceder 
em conformidade com o título III, capítulo 
2, do presente regulamento.

2. O montante referido no nº 1 é calculado 
subtraindo os salários efetivamente pagos e 
declarados pelo agricultor no ano anterior, 
incluindo os impostos e as contribuições 
sociais relacionadas com o emprego, assim 
como os encargos resultantes do recurso a 
contratantes para atividades agrícolas 
específicas, do montante total dos 
pagamentos diretos inicialmente devidos 
ao agricultor, não tendo em conta os 
pagamentos a conceder em conformidade 
com o título III, capítulo 2, do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 776
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 11 – n.º 2

Texto da comissão Alteração

2. O montante referido no n.º 1 é calculado 
subtraindo os salários efetivamente pagos e
declarados pelo agricultor no ano 
anterior, incluindo os impostos e as 
contribuições sociais relacionadas com o 

2. O montante referido no n.º 1 é calculado 
subtraindo o custo do trabalho (salários, 
contribuições sociais relacionadas com o 
emprego e cupões), calculado em 
montanto fixo por unidade de trabalho 
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emprego, do montante total dos 
pagamentos diretos inicialmente devidos 
ao agricultor, não tendo em conta os 
pagamentos a conceder em conformidade 
com o título III, capítulo 2, do presente 
regulamento.

tendo em conta, igualmente, o trabalho 
familiar, do montante total dos 
pagamentos diretos inicialmente devidos 
ao agricultor, não tendo em conta os 
pagamentos a conceder em conformidade 
com o título III, capítulo 2, do presente 
regulamento.

Or. it

Alteração 777
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O montante referido no nº 1 é calculado 
subtraindo os salários efetivamente pagos e 
declarados pelo agricultor no ano anterior, 
incluindo os impostos e as contribuições 
sociais relacionadas com o emprego, do 
montante total dos pagamentos diretos 
inicialmente devidos ao agricultor, não 
tendo em conta os pagamentos a conceder 
em conformidade com o título III, capítulo 
2, do presente regulamento.

2. O montante referido no nº 1 é calculado 
subtraindo 50 % dos salários efetivamente 
pagos e declarados pelo agricultor no ano 
anterior, incluindo os impostos e as 
contribuições sociais relacionadas com o 
emprego, do montante total dos 
pagamentos diretos inicialmente devidos 
ao agricultor, não tendo em conta os 
pagamentos a conceder em conformidade 
com o título III, capítulo 2, do presente 
regulamento.

Or. fr

Alteração 778
George Lyon, Phil Bennion

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O montante referido no nº 1 é calculado 
subtraindo os salários efetivamente pagos 
e declarados pelo agricultor no ano 
anterior, incluindo os impostos e as 

2. O montante referido no nº 1 é calculado 
não tendo em conta os pagamentos a 
conceder em conformidade com o título III, 
capítulo 2, do presente regulamento.
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contribuições sociais relacionadas com o 
emprego, do montante total dos 
pagamentos diretos inicialmente devidos 
ao agricultor, não tendo em conta os 
pagamentos a conceder em conformidade 
com o título III, capítulo 2, do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Não deve haver discriminação entre os agricultores que recorrem a mão de obra assalariada 
e os que optam por outros modelos de negócio, como parcerias e/ou o recurso a contratantes 
para atividades agrícolas específicas.

Alteração 779
Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O montante referido no n.º 1 é calculado
subtraindo os salários efetivamente pagos e 
declarados pelo agricultor no ano anterior, 
incluindo os impostos e as contribuições 
sociais relacionadas com o emprego, do 
montante total dos pagamentos diretos 
inicialmente devidos ao agricultor, não 
tendo em conta os pagamentos a conceder 
em conformidade com o título III, 
capítulo 2, do presente regulamento.

2. O montante referido no n.º 1 é calculado 
subtraindo os salários e serviços
efetivamente pagos e declarados pelo 
agricultor no ano anterior, incluindo os 
impostos e as contribuições sociais 
relacionadas com o emprego, a mão de 
obra familiar e a aquisição de prestação 
de serviços, do montante total dos 
pagamentos diretos inicialmente devidos 
ao agricultor, não tendo em conta os 
pagamentos a conceder em conformidade 
com o título III, capítulo 2, do presente 
regulamento.

Or. de

Alteração 780
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O montante referido no nº 1 é calculado 
subtraindo os salários efetivamente pagos e 
declarados pelo agricultor no ano anterior, 
incluindo os impostos e as contribuições 
sociais relacionadas com o emprego, do 
montante total dos pagamentos diretos 
inicialmente devidos ao agricultor, não 
tendo em conta os pagamentos a conceder 
em conformidade com o título III, 
capítulo 2, do presente regulamento.

2. O montante referido no nº 1 é calculado 
subtraindo os salários efetivamente pagos e 
declarados pelo agricultor no ano anterior, 
incluindo os impostos e as contribuições 
sociais relacionadas com o emprego, do 
montante total dos pagamentos diretos 
inicialmente devidos ao agricultor;

Or. pt

Alteração 781
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O montante referido no n.º 1 é calculado 
subtraindo os salários efetivamente pagos e 
declarados pelo agricultor no ano anterior, 
incluindo os impostos e as contribuições 
sociais relacionadas com o emprego, do 
montante total dos pagamentos diretos 
inicialmente devidos ao agricultor, não 
tendo em conta os pagamentos a conceder 
em conformidade com o título III, capítulo 
2, do presente regulamento.

2. Se um Estado-Membro decidir fazer 
uso da possibilidade prevista no n.º 1, o
montante referido no n.º 2 é calculado 
subtraindo os salários efetivamente pagos e 
declarados pelo agricultor no ano anterior, 
incluindo os impostos e as contribuições 
sociais relacionadas com o emprego, do 
montante total dos pagamentos diretos 
inicialmente devidos ao agricultor, não 
tendo em conta os pagamentos a conceder 
em conformidade com o título III, capítulo 
2, do presente regulamento.

Or. en

Alteração 782
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O montante referido no n.º 1 é calculado 
subtraindo os salários efetivamente pagos e 
declarados pelo agricultor no ano anterior, 
incluindo os impostos e as contribuições 
sociais relacionadas com o emprego, do 
montante total dos pagamentos diretos 
inicialmente devidos ao agricultor, não 
tendo em conta os pagamentos a conceder 
em conformidade com o título III, capítulo 
2, do presente regulamento.

2. O montante referido no n.º 1 é calculado 
subtraindo os salários efetivamente pagos e 
declarados pelo agricultor no ano anterior, 
incluindo os impostos e as contribuições 
sociais relacionadas com o emprego, assim 
como os benefícios distribuídos pelos seus 
membros, no caso das cooperativas 
agrícolas, do montante total dos 
pagamentos diretos inicialmente devidos 
ao agricultor, não tendo em conta os 
pagamentos a conceder em conformidade 
com o título III, capítulo 2, do presente 
regulamento.

Or. es

Justificação

É proposto que sejam contabilizados, em termos de emprego, os agricultores ativos 
individuais que fazem parte das cooperativas agrícolas que solicitam conjuntamente ajudas 
para todos os seus membros.

Alteração 783
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O montante referido no n.º 1 é calculado 
subtraindo os salários efetivamente pagos e 
declarados pelo agricultor no ano anterior, 
incluindo os impostos e as contribuições 
sociais relacionadas com o emprego, do 
montante total dos pagamentos diretos 
inicialmente devidos ao agricultor, não 
tendo em conta os pagamentos a conceder 
em conformidade com o título III, capítulo 
2, do presente regulamento.

2. O montante referido no n.º 1 é calculado 
subtraindo os salários efetivamente pagos e 
declarados pelo agricultor no ano anterior, 
incluindo os impostos e as contribuições 
sociais relacionadas com o emprego, assim 
como os benefícios distribuídos entre os 
membros, no caso das cooperativas 
agrícolas, do montante total dos 
pagamentos diretos inicialmente devidos 
ao agricultor, não tendo em conta os 
pagamentos a conceder em conformidade 
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com o título III, capítulo 2, do presente 
regulamento.

Or. es

Justificação

Propõe-se a inclusão de uma cláusula que permita contabilizar, em termos de emprego, os 
agricultores ativos individuais que fazem parte das cooperativas agrícolas que solicitam
conjuntamente ajuda para todos os seus membros.

Alteração 784
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros velam por que 
não seja efetuado qualquer pagamento 
aos agricultores em relação aos quais se 
prove que, a partir da data de publicação 
da proposta do presente regulamento pela 
Comissão, criaram artificialmente as 
condições para evitar os efeitos do 
presente artigo.

Suprimido

Or. en

Alteração 785
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros velam por que 
não seja efetuado qualquer pagamento 
aos agricultores em relação aos quais se 
prove que, a partir da data de publicação 

Suprimido
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da proposta do presente regulamento pela 
Comissão, criaram artificialmente as 
condições para evitar os efeitos do 
presente artigo.

Or. es

Justificação

A proposta de supressão do n.º 3 visa responder ao objetivo de simplificar e facilitar a 
aplicação do limite, já que existe uma cláusula de evasão no artigo 62.º da proposta de 
regulamento «horizontal».

Alteração 786
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros velam por que 
não seja efetuado qualquer pagamento 
aos agricultores em relação aos quais se 
prove que, a partir da data de publicação 
da proposta do presente regulamento pela 
Comissão, criaram artificialmente as 
condições para evitar os efeitos do 
presente artigo.

Suprimido

Or. en

Justificação

Devido às dificuldades previstas no que se refere ao cumprimento da disposição relativa à 
cláusula de evasão (e considerando que, em muitos casos, a monitorização das ações 
intencionais dos agricultores será, simplesmente, impossível), apelamos à supressão desta 
disposição.

Alteração 787
Rareş-Lucian Niculescu
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Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros velam por que 
não seja efetuado qualquer pagamento 
aos agricultores em relação aos quais se 
prove que, a partir da data de publicação 
da proposta do presente regulamento pela 
Comissão, criaram artificialmente as 
condições para evitar os efeitos do 
presente artigo.

Suprimido

Or. ro

Alteração 788
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros velam por que não 
seja efetuado qualquer pagamento aos 
agricultores em relação aos quais se prove 
que, a partir da data de publicação da 
proposta do presente regulamento pela 
Comissão, criaram artificialmente as 
condições para evitar os efeitos do presente 
artigo.

3. Se um Estado-Membro decidir fazer 
uso da possibilidade prevista no n.º 1, o 
Estado-Membro em causa vela por que 
não seja efetuado qualquer pagamento aos 
agricultores em relação aos quais se prove 
que, a partir da data de publicação da 
proposta do presente regulamento pela 
Comissão, criaram artificialmente as 
condições para evitar os efeitos do presente 
artigo.

Or. en

Alteração 789
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Qualquer montante deduzido devido à 
redução progressiva dos pagamentos deve 
permanecer nos Estados-Membros e na 
região de onde proveio, podendo ser 
utilizado para financiar atividades 
previstas no Regulamento (UE) n.º {...} 
RDR.

Or. en

Alteração 790
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Qualquer montante deduzido devido à 
redução progressiva dos pagamentos deve 
permanecer nos Estados-Membros e na 
região de onde proveio, podendo ser 
utilizado para financiar atividades 
previstas no Regulamento (UE) n.º {...} 
RDR.

Or. en

Justificação

É necessário clarificar as circunstâncias em que a mesma parcela pode ser utilizada por dois 
agricultores diferentes para efeitos dos pedidos a título de pagamentos diretos e, por 
exemplo, regimes de desenvolvimento rural.

Alteração 791
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. Para cada Estado-Membro e cada 
ano, o produto estimado da limitação 
referida no presente artigo, 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. O Estado-Membro 
pode decidir destinar este apoio ao 
financiamento de medidas ao abrigo da 
programação de desenvolvimento rural 
financiada pelo FEADER, como 
especificado no Regulamento (UE) n.º 
[…] [RDR], ou destiná-lo ao quadro do 
primeiro pilar, como pagamentos diretos 
ou apoios direcionados aos setores em 
dificuldade, ao abrigo do presente 
Regulamento. 

Or. es

Justificação

Este número provém do artigo 7.º (n.º 2) da proposta da Comissão, com alterações.

Alteração 792
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Para cada Estado-Membro e cada 
ano, o produto estimado da limitação 
referida no presente artigo, refletido pela 
diferença entre os limites máximos 
nacionais fixados no anexo II, aos quais é 
adicionado o montante disponível em 
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conformidade com o artigo 44.º, e os 
limites máximos líquidos fixados no 
anexo III, é disponibilizado sob a forma 
de apoio da União. O Estado-Membro 
pode decidir destinar este apoio ao 
financiamento de medidas ao abrigo da 
programação de desenvolvimento rural 
financiada pelo FEADER, como 
especificado no Regulamento (UE) n.º 
[…] [RDR], ou destiná-lo ao quadro do 
primeiro pilar, como pagamentos diretos 
ao abrigo do presente Regulamento

Or. es

Justificação

É aditado um novo n.º 3 que retoma o disposto originalmente no artigo 7.º, n.º 2 e discutido 
na alteração ao mesmo. Não obstante, é alterado o aspeto relativo à utilização dos fundos 
obtidos ao abrigo do limite, uma vez que se considera que o Estado-Membro deve poder 
decidir sobre o destino deste montante.

Alteração 793
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Georgios Papastamkos, 
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marian-Jean Marinescu, Agnès Le 
Brun, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Todos os montantes deduzidos nos 
termos do presente artigo devem 
permanecer no Estado-Membro ou na 
região onde foram deduzidos e podem, 
com o acordo do Estado-Membro ou da
região em causa, ser utilizados para 
efeitos da reserva nacional ou para a 
programação do desenvolvimento rural.
Caso um Estado-Membro, ou uma região, 
decida afetar fundos resultantes da 
fixação de um limite máximo à 
programação do desenvolvimento rural, 
aplicam-se as regras de cofinanciamento.
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Or. en

Alteração 794
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros podem destinar 
montantes transferidos ao abrigo do n.º 1 
aos montantes que se podem conceder de 
acordo com o Capítulo 4 do Título III 
(«jovens agricultores»), aos apoios 
concedidos ao abrigo do Título IV, ou, se 
for o caso, pode ainda decidir destiná-los 
ao financiamento de medidas 
agroambientais ao abrigo da 
programação de desenvolvimento rural no 
quadro do FEADER.

Or. es

Justificação

É aditado um novo n.º 3 que retoma o disposto originalmente no artigo 7.º, n.º 2 e discutido 
na alteração ao mesmo. Não obstante, é alterado o aspeto relativo à utilização dos fundos 
obtidos ao abrigo do limite, uma vez que se considera que o Estado-Membro deve poder 
decidir sobre o destino deste montante.

Alteração 795
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A Na sequência da aplicação do 
disposto no presente artigo, os montantes 
não despendidos devem permanecer no 
Estado-Membro em questão, ao abrigo do 



AM\907853PT.doc 93/171 PE492.792v01-00

PT

primeiro pilar, a fim de que possam ser 
utilizados no apoio aos setores elegíveis 
para os pagamentos relacionados com a 
produção, sendo a finalidade assegurar o 
emprego, quando o financiamento 
alternativo for indisponível.

Or. bg

Alteração 796
Albert Deß, Elisabeth Köstinger, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os eventuais montantes da 
degressividade ou dos cortes progressivos 
permanecem na região ou no 
Estado-Membro de que provêm, onde são 
utilizados no âmbito das medidas do 
segundo pilar;

Or. de

Alteração 797
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros ou as regiões 
institucionais com competências agrícolas 
terão disponível o produto estimado da 
limitação a que se refere o presente 
artigo, sob a forma de apoio da União 
Europeia ao desenvolvimento rural 
financiado pelo FEADER. Este apoio 
deve ser aplicado no mesmo 
Estado-Membro ou região de origem 
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destes fundos, de acordo com o 
Regulamento (UE) n.º [...] [FDR]. A 
limitação consiste na diferença entra a 
soma dos limites máximos nacionais 
estabelecidos no anexo II, mais o 
montante disponível determinado no 
artigo 44.º e os limites máximos líquidos 
estabelecidos no anexo III.

Or. es

Alteração 798
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Qualquer montante deduzido devido 
à redução progressiva dos pagamentos 
deve permanecer nos Estados-Membros e 
na região de onde proveio, podendo ser 
utilizado para financiar atividades 
previstas no Regulamento (UE) n.º {...} 
RDR.

Or. en

Alteração 799
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sempre que um agricultor seja uma 
organização sem fins lucrativos 
legalmente registada ou uma organização 
semelhante de beneficência ou 
mandatada pelo governo central ou 
regional, cujo principal objeto social 
consista na proteção e gestão ativas de 



AM\907853PT.doc 95/171 PE492.792v01-00

PT

terrenos e/ou do património histórico para 
fins de conservação e bem público, o 
montante dos pagamentos diretos 
concedido fica isento dos requisitos 
estabelecidos no n.º 1.

Or. en

Justificação

Determinados tipos de organizações proprietárias de terras sem fins lucrativos, de grande 
dimensão, gerem múltiplas explorações agrícolas com o objetivo de assegurar uma 
abordagem agrícola mais sustentável e ecológica. Isto simplificaria as exigências 
administrativas excessivamente pesadas que afetam tanto os organismos beneficiários como 
os organismos nacionais pagadores, e proporcionaria benefícios à UE na redução dos custos 
no que se refere à implementação dos objetivos ambientais existentes da UE.

Alteração 800
Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sempre que uma organização de 
produtores reconhecida ao abrigo do 
artigo 106.º do Regulamento (UE) n.º [...] 
[OCM única] solicita e recebe 
pagamentos diretos em nome e por conta 
dos seus membros, o cálculo da redução e 
da limitação a aplicar toma em 
consideração a quantidade de produtores 
que integram a organização em causa.

Or. fr

Alteração 801
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A Na sequência da aplicação do 
disposto no presente artigo, os montantes 
não despendidos devem permanecer no 
Estado-Membro em questão, ao abrigo do 
primeiro pilar, a fim de serem utilizados 
no apoio de setores intensivos e de 
produção pecuária através de pagamentos 
associados, complementando o montante 
limite pretendido para os novos 
Estados-Membros dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos 
diretos.

Or. bg

Alteração 802
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O disposto no n.º 1 do presente artigo 
não é aplicável quando o beneficiário seja 
uma cooperativa ou uma organização de 
produtores.

Or. pt

Alteração 803
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

A superfície correspondente ao número de 
hectares elegíveis relativamente à qual 
tenha sido apresentado um pedido de 

Desde que as respetivas condições de 
elegibilidade se encontrem reunidas, é 
admissível que um agricultor receba 
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pagamento de base por um agricultor nos 
termos do título III, capítulo 1, pode ser 
objeto de um pedido para qualquer outro 
pagamento direto, bem como para
qualquer outra ajuda não abrangida pelo 
presente regulamento, salvo disposição 
explícita em contrário do presente 
regulamento.

pagamentos diretos ao abrigo do presente 
regulamento enquanto outro requerente 
recebe qualquer outra ajuda não abrangida 
pelo presente regulamento relativamente 
aos mesmos hectares elegíveis.

Or. en

Justificação

Importa clarificar as circunstâncias em que a mesma parcela pode ser utilizada por dois 
agricultores diferentes para efeitos dos pedidos a título de pagamentos diretos e, por 
exemplo, regimes de desenvolvimento rural.

Alteração 804
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

A superfície correspondente ao número de 
hectares elegíveis relativamente à qual 
tenha sido apresentado um pedido de 
pagamento de base por um agricultor nos 
termos do título III, capítulo 1, pode ser 
objeto de um pedido para qualquer outro 
pagamento direto, bem como para qualquer 
outra ajuda não abrangida pelo presente 
regulamento, salvo disposição explícita em 
contrário do presente regulamento.

A superfície correspondente ao número de 
hectares elegíveis relativamente à qual 
tenha sido apresentado um pedido de 
pagamento de base por um agricultor nos 
termos do título III, capítulo 1, pode ser 
objeto de um pedido para qualquer outro 
pagamento direto, bem como para qualquer 
outra ajuda não abrangida pelo presente 
regulamento, salvo disposição explícita em 
contrário do presente regulamento. Desde 
que as respetivas condições de 
elegibilidade se encontrem reunidas, é 
admissível que um agricultor receba 
pagamentos diretos ao abrigo do presente 
regulamento enquanto outro requerente 
recebe qualquer outra ajuda não 
abrangida pelo presente regulamento 
relativamente aos mesmos hectares 
elegíveis.

Or. en
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Justificação

Importa esclarecer que é admissível que um agricultor receba pagamentos diretos do 
primeiro pilar enquanto outros requerentes recebem pagamentos dos regimes do segundo 
pilar (programas agroambientais ou ANC, por exemplo) relativamente à mesma parcela.

Alteração 805
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 12 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Desde que as respetivas condições de 
elegibilidade se encontrem reunidas, é 
admissível que um agricultor receba 
pagamentos diretos ao abrigo do presente 
regulamento enquanto outro requerente 
recebe qualquer outra ajuda não 
abrangida pelo presente regulamento 
relativamente aos mesmos hectares 
elegíveis.

Or. en

Justificação

É necessário clarificar as circunstâncias em que a mesma parcela pode ser utilizada por dois 
agricultores diferentes para efeitos dos pedidos a título de pagamentos diretos e, por 
exemplo, regimes de desenvolvimento rural.

Alteração 806
Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 12 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Desde que as respetivas condições de 
elegibilidade se encontrem reunidas, é 
admissível que um agricultor receba 
pagamentos diretos ao abrigo do presente 
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regulamento enquanto outro requerente 
recebe qualquer outra ajuda não 
abrangida pelo presente regulamento 
relativamente aos mesmos hectares 
elegíveis.

Or. en

Justificação

Confere clareza em circunstâncias em que a mesma parcela pode ser utilizada por dois 
agricultores diferentes para efeitos dos pedidos a título de pagamentos diretos e, por 
exemplo, regimes de desenvolvimento rural.

Alteração 807
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 12 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Desde que as respetivas condições de
elegibilidade se encontrem reunidas, é 
admissível que um agricultor receba 
pagamentos diretos ao abrigo do presente 
regulamento enquanto outro requerente 
recebe qualquer outra ajuda não 
abrangida pelo presente regulamento 
relativamente aos mesmos hectares
elegíveis.

Or. en

Alteração 808
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de 1 de agosto de 2013, os 
Estados-Membros podem decidir afetar, a 

Suprimido
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título de apoio suplementar, a medidas do 
âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR], até 
10 % dos seus limites máximos nacionais 
anuais para os anos civis de 2014 a 2019, 
fixados no anexo II do presente 
regulamento. Em consequência, o 
montante correspondente deixa de estar 
disponível para a concessão de 
pagamentos diretos.
A decisão a que se refere o primeiro 
parágrafo é notificada à Comissão até à 
data referida nesse parágrafo.
A percentagem notificada em 
conformidade com o segundo parágrafo é 
a mesma para os anos a que se refere o 
primeiro parágrafo.

Or. en

Justificação

A flexibilidade entre pilares provocará uma distorção da concorrência entre os 
Estados-Membros.

Alteração 809
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de 1 de agosto de 2013, os 
Estados-Membros podem decidir afetar, a 
título de apoio suplementar, a medidas do 
âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR], até 
10 % dos seus limites máximos nacionais 
anuais para os anos civis de 2014 a 2019, 
fixados no anexo II do presente 

Suprimido
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regulamento. Em consequência, o 
montante correspondente deixa de estar 
disponível para a concessão de 
pagamentos diretos.

Or. en

Alteração 810
Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de 1 de agosto de 2013, os 
Estados-Membros podem decidir afetar, a 
título de apoio suplementar, a medidas do 
âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR], até 
10 % dos seus limites máximos nacionais 
anuais para os anos civis de 2014 a 2019, 
fixados no anexo II do presente 
regulamento. Em consequência, o 
montante correspondente deixa de estar 
disponível para a concessão de pagamentos 
diretos.

1. Antes de 1 de agosto de 2013, os 
Estados-Membros podem decidir afetar, a 
título de apoio suplementar, a medidas do 
âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR], até 
20 % dos seus limites máximos nacionais 
anuais para os anos civis de 2014 a 2019, 
fixados no anexo II do presente 
regulamento. Em consequência, o 
montante correspondente deixa de estar 
disponível para a concessão de pagamentos 
diretos. Os fundos afetados, a título de 
apoio suplementar, a medidas do âmbito 
da programação do desenvolvimento rural 
financiada pelo FEADER, em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º […][RDR], não serão objeto de 
cofinanciamento.

Or. en

Alteração 811
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Antes de 1 de agosto de 2013, os 
Estados-Membros podem decidir afetar, a 
título de apoio suplementar, a medidas do 
âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR], até 
10 % dos seus limites máximos nacionais 
anuais para os anos civis de 2014 a 2019, 
fixados no anexo II do presente 
regulamento. Em consequência, o 
montante correspondente deixa de estar 
disponível para a concessão de pagamentos 
diretos.

1. Antes de 1 de agosto de 2013, os 
Estados-Membros podem decidir afetar, a 
título de apoio suplementar, a medidas do 
âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
EAFRA, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR], até 
10 % do seu limite máximo nacional 
anual para os anos civis de 2012 a 2019, 
fixados no anexo II do presente 
regulamento, sem cofinanciamento 
nacional. Em consequência, o montante 
correspondente deixa de estar disponível 
para a concessão de pagamentos diretos.

Or. en

Alteração 812
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de 1 de agosto de 2013, os 
Estados-Membros podem decidir afetar, a 
título de apoio suplementar, a medidas do 
âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR], até 10 
% dos seus limites máximos nacionais 
anuais para os anos civis de 2014 a 2019, 
fixados no anexo II do presente 
regulamento. Em consequência, o 
montante correspondente deixa de estar 
disponível para a concessão de pagamentos 
diretos.

1. Antes de 1 de agosto de 2013, os 
Estados-Membros podem decidir afetar, a 
título de apoio suplementar, a medidas do 
âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR], para os 
anos civis de 2014 a 2019, fixados no 
anexo II do presente regulamento. Em 
consequência, o montante correspondente 
deixa de estar disponível para a concessão 
de pagamentos diretos. Os fundos 
transferidos serão financiados a 100% 
pelo orçamento da PAC para inverter a 
tendência de abandono rural e da 
atividade agrícola, em especial a 
agricultura amiga do ambiente, de acordo 
com as prioridades de desenvolvimento 
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rural (4) e (5) previstos no artigo 5 º do 
Regulamento (UE) nº [.. .] [RDR].

Or. pt

Alteração 813
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de 1 de agosto de 2013, os 
Estados-Membros podem decidir afetar, a 
título de apoio suplementar, a medidas do 
âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR], até 
10 % dos seus limites máximos nacionais 
anuais para os anos civis de 2014 a 2019, 
fixados no anexo II do presente 
regulamento. Em consequência, o 
montante correspondente deixa de estar 
disponível para a concessão de pagamentos 
diretos.

1. Antes de 1 de agosto de 2013, os 
Estados-Membros podem decidir afetar, a 
título de apoio suplementar, a medidas do 
âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo
FEADER, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR], até 
20 % dos seus limites máximos nacionais 
anuais para os anos civis de 2014 a 2019, 
fixados no anexo II do presente 
regulamento. Em consequência, o 
montante correspondente deixa de estar 
disponível para a concessão de pagamentos 
diretos.

Or. en

Justificação

O segundo pilar faz uma utilização muito mais eficaz e eficiente dos fundos da PAC, 
garantindo que os mesmos são orientados em benefício da sociedade em geral, dando 
resposta às preocupações sociais, económicas e ambientais das comunidades rurais. Por 
conseguinte, deve ser dada aos Estados-Membros a opção de aumentar as suas despesas.

Alteração 814
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Antes de 1 de agosto de 2013, os 
Estados-Membros podem decidir afetar, a 
título de apoio suplementar, a medidas do 
âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR], até 
10 % dos seus limites máximos nacionais 
anuais para os anos civis de 2014 a 2019, 
fixados no anexo II do presente 
regulamento. Em consequência, o 
montante correspondente deixa de estar 
disponível para a concessão de pagamentos 
diretos.

1. Antes de 1 de agosto de 2013, os 
Estados-Membros podem decidir afetar, a 
título de apoio suplementar, a medidas do 
âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR], até 
20 % dos seus limites máximos nacionais 
anuais para os anos civis de 2014 a 2019, 
fixados no anexo II do presente 
regulamento. Em consequência, o 
montante correspondente deixa de estar 
disponível para a concessão de pagamentos 
diretos.

Or. en

Alteração 815
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de 1 de agosto de 2013, os 
Estados-Membros podem decidir afetar, a 
título de apoio suplementar, a medidas do 
âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR], até 
10 % dos seus limites máximos nacionais 
anuais para os anos civis de 2014 a 2019, 
fixados no anexo II do presente 
regulamento. Em consequência, o 
montante correspondente deixa de estar 
disponível para a concessão de pagamentos 
diretos.

1. Antes de 1 de agosto de 2013, os 
Estados-Membros podem decidir afetar, a 
título de apoio suplementar, a medidas do 
âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR], até 
20 % dos seus limites máximos nacionais 
anuais para os anos civis de 2014 a 2019, 
fixados no anexo II do presente 
regulamento. Em consequência, o 
montante correspondente deixa de estar 
disponível para a concessão de pagamentos 
diretos.

Or. pl
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Alteração 816
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de 1 de agosto de 2013, os 
Estados-Membros podem decidir afetar, a 
título de apoio suplementar, a medidas do
âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR], até 
10 % dos seus limites máximos nacionais 
anuais para os anos civis de 2014 a 2019,
fixados no anexo II do presente 
regulamento. Em consequência, o 
montante correspondente deixa de estar 
disponível para a concessão de 
pagamentos diretos.

1. Antes de 1 de agosto de 2013, os 
Estados-Membros podem decidir 
disponibilizar, a título de apoio 
suplementar, a medidas destinadas aos 
agricultores ou grupos de agricultores no
âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR], até 
10 % dos seus limites máximos nacionais 
anuais para os anos civis de 2014 a 2020, 
fixados no anexo II do presente 
regulamento. Os Estados-Membros podem 
aumentar progressivamente esta 
percentagem ao longo do período 
referido.

Or. fr

Alteração 817
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de 1 de agosto de 2013, os 
Estados-Membros podem decidir afetar, a 
título de apoio suplementar, a medidas do 
âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR], até 
10 % dos seus limites máximos nacionais 
anuais para os anos civis de 2014 a 2019, 
fixados no anexo II do presente 
regulamento. Em consequência, o 

1. Antes de 1 de agosto de 2013, os 
Estados-Membros podem decidir afetar, a 
título de apoio suplementar, a medidas 
destinadas a agricultores ou grupos de 
agricultores do âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR], até 
10 % dos seus limites máximos nacionais 
anuais para os anos civis de 2014 a 2020, 
fixados no anexo II do presente 
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montante correspondente deixa de estar 
disponível para a concessão de pagamentos 
diretos.

regulamento. Em consequência, o 
montante correspondente deixa de estar 
disponível para a concessão de pagamentos 
diretos e será objeto de cofinanciamento.

Or. en

Alteração 818
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Esther 
de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de 1 de agosto de 2013, os 
Estados-Membros podem decidir afetar, a 
título de apoio suplementar, a medidas do 
âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR], até 
10 % dos seus limites máximos nacionais 
anuais para os anos civis de 2014 a 2019, 
fixados no anexo II do presente 
regulamento. Em consequência, o 
montante correspondente deixa de estar 
disponível para a concessão de pagamentos 
diretos.

1. Antes de 1 de agosto de 2013, os 
Estados-Membros podem decidir afetar, a 
título de apoio suplementar, a medidas do 
âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR], até 
10 % dos seus limites máximos nacionais 
anuais para os anos civis de 2014 a 2019, 
fixados no anexo II do presente 
regulamento. Em consequência, o 
montante correspondente deixa de estar 
disponível para a concessão de pagamentos 
diretos e será objeto de cofinanciamento.

Or. en

Alteração 819
Liam Aylward, Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de 1 de agosto de 2013, os 
Estados-Membros podem decidir afetar, a 
título de apoio suplementar, a medidas do 

1. Antes de 1 de agosto de 2013, os 
Estados-Membros podem decidir afetar, a 
título de apoio suplementar, a medidas do 
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âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR], até 
10 % dos seus limites máximos nacionais 
anuais para os anos civis de 2014 a 2019, 
fixados no anexo II do presente 
regulamento. Em consequência, o 
montante correspondente deixa de estar 
disponível para a concessão de pagamentos 
diretos.

âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR], até 10 
% dos seus limites máximos nacionais 
anuais para os anos civis de 2014 a 2019, 
objeto de cofinanciamento por parte do 
Estado-Membro à taxa aplicável aos 
programas de desenvolvimento rural 
nesse Estado-Membro, fixados no anexo II 
do presente regulamento. Em 
consequência, o montante correspondente 
deixa de estar disponível para a concessão 
de pagamentos diretos.

Or. en

Justificação

Se não existir uma obrigação de cofinanciamento, os fundos do primeiro pilar correm o risco 
de ser utilizados pelos Estados-Membros para reduzir as suas obrigações de 
cofinanciamento, melhorando assim a situação financeira do Tesouro a expensas da PAC.

Alteração 820
Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de 1 de agosto de 2013, os 
Estados-Membros podem decidir afetar, a 
título de apoio suplementar, a medidas do 
âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR], até 
10 % dos seus limites máximos nacionais 
anuais para os anos civis de 2014 a 2019, 
fixados no anexo II do presente 
regulamento. Em consequência, o 
montante correspondente deixa de estar 
disponível para a concessão de pagamentos 
diretos.

1. Antes de 1 de agosto de 2013, os 
Estados-Membros podem decidir 
disponibilizar, a título de apoio 
suplementar, a medidas do âmbito da 
programação do desenvolvimento rural 
financiada pelo FEADER, em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º […] [RDR], até 20 % dos seus limites 
máximos nacionais anuais para os anos 
civis de 2014 a 2019, fixados no anexo II 
do presente regulamento. Os fundos 
transferidos são cofinanciados a 100 % e 
o montante correspondente deixa de estar 
disponível, em consequência da 
redistribuição, para a concessão de 
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pagamentos diretos.

Or. de

Alteração 821
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de 1 de agosto de 2013, os 
Estados-Membros podem decidir afetar, a 
título de apoio suplementar, a medidas do 
âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR], até 
10 % dos seus limites máximos nacionais 
anuais para os anos civis de 2014 a 2019, 
fixados no anexo II do presente 
regulamento. Em consequência, o 
montante correspondente deixa de estar 
disponível para a concessão de pagamentos 
diretos.

1. Antes de 1 de agosto de 2013, os 
Estados-Membros podem decidir 
disponibilizar, a título de apoio 
suplementar, a medidas do âmbito da 
programação do desenvolvimento rural 
financiada pelo FEADER, em 
conformidade com o Regulamento (UE) n.º 
[…] [RDR], até 10 % dos seus limites 
máximos nacionais anuais para os anos 
civis de 2014 a 2019, fixados no anexo II 
do presente regulamento. Em 
consequência, o montante correspondente 
deixa de estar disponível para a concessão 
de pagamentos diretos. Os 
Estados-Membros que façam uso deste 
apoio suplementar para programas de 
desenvolvimento rural são obrigados a 
cofinanciar quaisquer fundos gerados à 
taxa estipulada no Regulamento (UE) n.º 
[...] [RDR],

Or. en

Alteração 822
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de 1 de agosto de 2013, os 1. Antes de 1 de agosto de 2013, os 
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Estados-Membros podem decidir afetar, a 
título de apoio suplementar, a medidas do 
âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR], até 
10 % dos seus limites máximos nacionais 
anuais para os anos civis de 2014 a 2019, 
fixados no anexo II do presente 
regulamento. Em consequência, o 
montante correspondente deixa de estar 
disponível para a concessão de pagamentos 
diretos.

Estados-Membros podem decidir afetar, a 
título de apoio suplementar, a medidas do 
âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR], até 
10 % dos seus limites máximos nacionais 
anuais para os anos civis de 2014 a 2019, 
fixados no anexo II do presente 
regulamento. Em consequência, o 
montante correspondente deixa de estar 
disponível para a concessão de pagamentos 
diretos. Os Estados-Membros que façam 
uso deste apoio suplementar para 
programas de desenvolvimento rural são 
obrigados a cofinanciar quaisquer fundos 
gerados à taxa estipulada no 
Regulamento (UE) n.º [...] [RDR],

Or. en

Alteração 823
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de 1 de agosto de 2013, os 
Estados-Membros podem decidir afetar, a 
título de apoio suplementar, a medidas do 
âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR], até 
10 % dos seus limites máximos nacionais 
anuais para os anos civis de 2014 a 2019, 
fixados no anexo II do presente 
regulamento. Em consequência, o 
montante correspondente deixa de estar 
disponível para a concessão de pagamentos 
diretos.

1. Antes de 1 de agosto de 2013, os 
Estados-Membros podem decidir afetar, a 
título de apoio suplementar, a medidas do 
âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR], até 10 
% dos seus limites máximos nacionais 
anuais para os anos civis de 2014 a 2019, 
objeto de cofinanciamento por parte do 
Estado-Membro à taxa aplicável aos 
programas de desenvolvimento rural 
nesse Estado-Membro, fixados no anexo II 
do presente regulamento. Em 
consequência, o montante correspondente 
deixa de estar disponível para a concessão 
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de pagamentos diretos.

Or. en

Alteração 824
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de 1 de agosto de 2013, os 
Estados-Membros podem decidir afetar, a 
título de apoio suplementar, a medidas do 
âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR], até 
10 % dos seus limites máximos nacionais 
anuais para os anos civis de 2014 a 2019, 
fixados no anexo II do presente 
regulamento. Em consequência, o 
montante correspondente deixa de estar 
disponível para a concessão de pagamentos 
diretos.

1. Os Estados-Membros podem decidir 
afetar, a título de apoio suplementar, a 
medidas de atenuação das alterações 
climáticas do âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR], até 
20 % dos seus limites máximos nacionais 
anuais para os anos civis de 2014 a 2019, 
fixados no anexo II do presente 
regulamento, caso não cumpram as suas 
obrigações em matéria de alterações 
climáticas e energias renováveis. Em 
consequência, o montante correspondente 
deixa de estar disponível para a concessão 
de pagamentos diretos.

Or. en

Alteração 825
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de 1 de agosto de 2013, os 
Estados-Membros podem decidir afetar, a 
título de apoio suplementar, a medidas do 
âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 

1. Antes de 1 de agosto de 2013, os 
Estados-Membros podem decidir afetar, a 
título de apoio suplementar, a medidas do 
âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
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FEADER, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR], até 
10 % dos seus limites máximos nacionais 
anuais para os anos civis de 2014 a 2019, 
fixados no anexo II do presente 
regulamento. Em consequência, o 
montante correspondente deixa de estar 
disponível para a concessão de pagamentos 
diretos.

FEADER, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR], até 
10 % dos seus limites máximos nacionais 
anuais para os anos civis de 2014 a 2019, 
fixados no anexo II do presente 
regulamento. Os Estados-Membros podem 
optar por distribuir este montante tendo 
em consideração limites máximos 
regionais. Em consequência, o montante 
correspondente deixa de estar disponível 
para a concessão de pagamentos diretos.

Or. en

Alteração 826
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de 1 de agosto de 2013, os 
Estados-Membros podem decidir afetar, a 
título de apoio suplementar, a medidas do 
âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR], até 
10 % dos seus limites máximos nacionais 
anuais para os anos civis de 2014 a 2019, 
fixados no anexo II do presente 
regulamento. Em consequência, o 
montante correspondente deixa de estar 
disponível para a concessão de pagamentos 
diretos.

1. Antes de 1 de agosto de 2013, os 
Estados-Membros ou as regiões podem 
decidir afetar, a título de apoio 
suplementar, a medidas do âmbito da 
programação do desenvolvimento rural 
financiada pelo FEADER, em 
conformidade com o Regulamento (UE) n.º 
[…] [RDR], até 10 % dos seus limites 
máximos nacionais anuais para os anos 
civis de 2014 a 2019, fixados no anexo II 
do presente regulamento. Em 
consequência, o montante correspondente 
deixa de estar disponível para a concessão 
de pagamentos diretos.

Or. en

Alteração 827
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1



PE492.792v01-00 112/171 AM\907853PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de 1 de agosto de 2013, os 
Estados-Membros podem decidir afetar, a 
título de apoio suplementar, a medidas do 
âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR], até 
10 % dos seus limites máximos nacionais 
anuais para os anos civis de 2014 a 2019, 
fixados no anexo II do presente 
regulamento. Em consequência, o 
montante correspondente deixa de estar 
disponível para a concessão de pagamentos 
diretos.

1. Antes de 1 de agosto de 2013, e até à 
mesma data em cada ano subsequente, os 
Estados-Membros podem decidir afetar, a 
título de apoio suplementar, a medidas do 
âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR], até 
10 % dos seus limites máximos nacionais 
anuais para cada um dos anos civis de 
2014 a 2019, fixados no anexo II do 
presente regulamento. Em consequência, o 
montante correspondente deixa de estar 
disponível para a concessão de pagamentos 
diretos.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros necessitam de mais flexibilidade no que respeita à calendarização das 
decisões relativas à utilização da flexibilidade para a transferência de fundos das suas 
dotações nacionais para pagamentos diretos para os seus programas de desenvolvimento 
rural. Permitir que os Estados-Membros tomem uma decisão, numa base anual, permitir-
lhes-á dar resposta às necessidades e prioridades reais de desenvolvimento rural, evitando 
uma tomada de decisão no início do período de financiamento, que se traduziria numa 
sobrevalorização ou subvalorização das necessidades futuras.

Alteração 828
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A percentagem dos limites máximos 
anuais a que se refere o primeiro 
parágrafo pode ser aumentada até ao 
máximo de 5 pontos nos 
Estados-Membros que decidam não 
aplicar ou aplicar apenas uma parte do 
pagamento a superfícies com 
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condicionantes naturais, em 
conformidade com o Título III, Capítulo 
3, do presente Regulamento.

Or. es

Alteração 829
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da comissão Alteração

Até à data de 1 de agosto de 2013, os 
Estados-Membros podem decidir 
disponibilizar como apoio direto
suplementar, em conformidade com o 
presente regulamento, até 10 % dos seus 
limites nacionais anuais para o 
desenvolvimento rural. 
Consequentemente, o montante 
correspondente já não está disponível 
para as medidas previstas pelos 
programas de desenvolvimento rural, 
financiadas pelo FEADER nos termos no 
regulamento (UE) n. [...] [regulamento 
desenvolvimento rural].

Or. it

Alteração 830
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A percentagem dos limites anuais a que se 
refere o primeiro parágrafo pode ser
adicionalmente aumentada até ao 
máximo de 5 pontos nos 
Estados-Membros que decidam não 
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aplicar ou aplicar apenas uma parte do 
pagamento a superfícies com 
condicionantes naturais em conformidade 
com o título III, capítulo 3, do presente 
regulamento.

Or. pl

Alteração 831
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os fundos transferidos para o FEADER 
em aplicação do disposto no presente 
artigo são cofinanciados em 
conformidade com as taxas gerais de 
cofinanciamento nos termos do 
Regulamento (UE) n.º [...] [RDR].

Or. en

Justificação

Quaisquer dotações transferidas do primeiro pilar para o segundo pilar graças à 
flexibilidade devem ser acompanhadas de obrigações de cofinanciamento, em conformidade 
com as principais dotações do FEADER.

Alteração 832
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os fundos transferidos a título de apoio 
suplementar a medidas do âmbito da 
programação do desenvolvimento rural 
em conformidade com o primeiro 
parágrafo não serão objeto de 
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cofinanciamento.

Or. en

Alteração 833
George Lyon, Phil Bennion

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que façam uso da 
possibilidade a que se refere o artigo 20.º, 
n.º 1, podem decidir aplicar taxas 
diferenciadas de flexibilidade entre as 
suas regiões, de acordo com critérios 
objetivos e não discriminatórios.

Or. en

Alteração 834
Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para os montantes financeiros 
transferidos ao abrigo do artigo 14.º do 
FEADER, é aplicável a taxa de 
contribuição uniforme nos termos do 
artigo 65.º, n.º 3, do Regulamento (UE) 
FEADER/xxxx.

Or. de

Justificação

Por motivos de coerência, os montantes financeiros transferidos ao abrigo do FEADER num 
contexto de flexibilidade devem ter a mesma taxa de contribuição que outras medidas do 
FEADER.
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Alteração 835
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 14 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da comissão Alteração

Até à data de 1 de agosto de 2013, a 
Bélgica, a Dinamarca, a França, a 
Alemanha, a Irlanda, a Itália, os Países
Baixos, a Espanha, a Suécia e o Reino 
Unido podem decidir aumentar até um 
máximo de 10 pontos a percentagem dos 
seus limites anuais nos termos do 
primeiro parágrafo.

Or. it

Justificação

Os Estados-Membros, nomeadamente a Itália, devem gozar de mais flexibilidade entre o 
primeiro e o segundo pilar.

Alteração 836
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os fundos não afetados resultantes da 
aplicação do artigo 33.º são transferidos 
dentro do Estado-Membro em causa para 
medidas de desenvolvimento rural ao 
abrigo do FEADER, destinadas a 
agricultores ou grupos de agricultores. A 
transferência destes fundos é tida em 
conta para perfazer a percentagem 
máxima de transferência de 10 % referida 
no n.º 1.
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Or. en

Alteração 837
George Lyon, Phil Bennion

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

As decisões referidas nos parágrafos 1, 
1-A e 1-B não podem conduzir 
cumulativamente a uma transferência 
superior a 15 % dos limites máximos 
nacionais a que se refere o parágrafo 1. 
As referidas decisões são notificadas à 
Comissão até à data referida no parágrafo 
1.

Or. en

Justificação

As transferências até 20 %, como sugere o relator, poderiam distorcer muito o apoio 
recebido pelos agricultores da União. Correr-se-ia o risco de alguns agricultores serem 
colocados em situação de desvantagem em relação a outros, em função da sua nacionalidade. 
15 % deve ser o limite máximo.

Alteração 838
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A decisão a que se refere o primeiro 
parágrafo é notificada à Comissão até à 
data referida nesse parágrafo.

Suprimido

Or. en
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Alteração 839
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A decisão a que se refere o primeiro 
parágrafo é notificada à Comissão até à 
data referida nesse parágrafo.

Suprimido

Or. fr

Alteração 840
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A decisão a que se refere o primeiro 
parágrafo é notificada à Comissão até à 
data referida nesse parágrafo.

As decisões a que se refere o primeiro 
parágrafo e o parágrafo 1-A devem ser 
notificadas à Comissão até à data referida 
no primeiro parágrafo.

Or. pl

Alteração 841
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A decisão a que se refere o primeiro 
parágrafo é notificada à Comissão até à 
data referida nesse parágrafo.

A decisão a que se referem os parágrafos 
anteriores é notificada à Comissão até à 
data referida nesse parágrafo.

Or. es
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Alteração 842
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A decisão a que se refere o primeiro 
parágrafo é notificada à Comissão até à 
data referida nesse parágrafo.

A decisão a que se refere o primeiro 
parágrafo é notificada à Comissão até 1 de 
agosto do ano civil anterior em causa.

Or. es

Alteração 843
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A percentagem notificada em 
conformidade com o segundo parágrafo é
a mesma para os anos a que se refere o 
primeiro parágrafo.

Suprimido

Or. en

Alteração 844
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A percentagem notificada em 
conformidade com o segundo parágrafo é 
a mesma para os anos a que se refere o 
primeiro parágrafo.

Suprimido
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Or. en

Alteração 845
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A percentagem notificada em 
conformidade com o segundo parágrafo é 
a mesma para os anos a que se refere o 
primeiro parágrafo.

Suprimido

Or. fr

Alteração 846
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A percentagem notificada em 
conformidade com o segundo parágrafo é a 
mesma para os anos a que se refere o 
primeiro parágrafo.

A percentagem notificada em 
conformidade com o segundo parágrafo é a 
mesma para os anos a que se refere o 
primeiro parágrafo. No entanto, os 
Estados--Membros podem, até 1 de agosto 
de 2017, notificar uma percentagem 
diferente para 2018 e 2019.

Or. en

Alteração 847
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

A percentagem notificada em 
conformidade com o segundo parágrafo é a 
mesma para os anos a que se refere o
primeiro parágrafo.

A percentagem notificada em 
conformidade com o segundo parágrafo 
pode variar de ano para ano, dentro do 
limiar máximo estabelecido no primeiro 
parágrafo.

Or. en

Alteração 848
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A percentagem notificada em 
conformidade com o segundo parágrafo é a 
mesma para os anos a que se refere o 
primeiro parágrafo.

A percentagem notificada em 
conformidade com o segundo parágrafo 
pode aumentar gradualmente ou ser a 
mesma para os anos a que se refere o 
primeiro parágrafo.

Or. en

Justificação

A possibilidade de aumentar gradualmente as transferências anuais do primeiro pilar para o 
segundo pilar pode ser muito eficaz.

Alteração 849
George Lyon, Marit Paulsen, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A percentagem notificada em 
conformidade com o segundo parágrafo é a 
mesma para os anos a que se refere o 
primeiro parágrafo.

As percentagens notificadas em 
conformidade com o segundo parágrafo 
podem variar para os anos a que se refere o 
primeiro parágrafo.
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Or. en

Justificação

Deve esclarecer-se que as taxas de flexibilidade podem ser aplicadas de forma diferente nas 
diferentes regiões de um Estado-Membro. As percentagens das transferências do primeiro 
para o segundo pilar não têm de ser as mesmas todos os anos, desde que as diferentes 
percentagens sejam planeadas e comunicadas em conjunto antes de 1 de agosto de 2013.

Alteração 850
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A percentagem notificada em 
conformidade com o segundo parágrafo é a 
mesma para os anos a que se refere o 
primeiro parágrafo.

A percentagem notificada em 
conformidade com o parágrafo anterior é a 
mesma para os anos a que se refere o 
primeiro parágrafo.

Or. es

Alteração 851
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em caso de aplicação do artigo 20.º do 
presente regulamento, os 
Estados-Membros podem afetar esses 
montantes às regiões de acordo com os 
critérios objetivos e não discriminatórios 
previstos para a distribuição do limite 
máximo fixado ao abrigo do FEADER. 

Or. fr
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Justificação

Caso sejam afetados recursos ao desenvolvimento rural, será pertinente prever a sua 
repartição de acordo com os critérios de distribuição estabelecidos para o segundo pilar. 
Este sistema terá de ser flexível. Seria benéfico para as regiões que uma parte dos recursos 
fosse destinada aos seus respetivos programas de desenvolvimento rural, com vista a facilitar 
a execução das suas políticas setoriais.

Alteração 852
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1-A (novo)

Texto da comissão Alteração

1-A. Em caso de aplicação do artigo 20.º 
do presente regulamento, os 
Estados-Membros podem disponibilizar às 
regiões o montante previsto no primeiro 
parágrafo, distribuído segundo critérios 
objetivos e não discriminatórios.

Or. it

Justificação

Em caso de aplicação de recursos no desenvolvimento rural, é relevante efetuar a sua 
distribuição de acordo com os critérios objetivos e não discriminatórios, prevendo uma 
flexibilidade de distribuição a nível regional.

Alteração 853
Brian Simpson, Karin Kadenbach, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de 1 de Agosto de 2013, a 
Bulgária, a Estónia, a Finlândia, a 
Letónia, a Lituânia, a Polónia, Portugal, 
a Roménia, a Eslováquia, Espanha, a 

Suprimido
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Suécia e o Reino Unido podem decidir 
afetar a pagamentos diretos ao abrigo do 
presente regulamento até 5 % do 
montante afetado ao apoio a medidas do 
âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER no período 2015-2020, em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º […] [RDR]. Em consequência, o 
montante correspondente deixa de estar 
disponível para medidas de apoio ao 
abrigo da programação do 
desenvolvimento rural.
A decisão a que se refere o primeiro 
parágrafo é notificada à Comissão até à 
data referida nesse parágrafo.
A percentagem notificada em 
conformidade com o segundo parágrafo é 
a mesma para os anos a que se refere o 
primeiro parágrafo.

Or. en

Justificação

Tal disposição reduziria a concentração no apoio da PAC à despesa pública relativamente a 
bens públicos e representa um retrocesso significativo na evolução da PAC, devendo, por 
conseguinte, ser suprimida.

Alteração 854
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de 1 de Agosto de 2013, a 
Bulgária, a Estónia, a Finlândia, a 
Letónia, a Lituânia, a Polónia, Portugal, 
a Roménia, a Eslováquia, Espanha, a 
Suécia e o Reino Unido podem decidir 
afetar a pagamentos diretos ao abrigo do 
presente regulamento até 5 % do 
montante afetado ao apoio a medidas do 

Suprimido
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âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER no período 2015-2020, em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º […] [RDR]. Em consequência, o 
montante correspondente deixa de estar 
disponível para medidas de apoio ao 
abrigo da programação do 
desenvolvimento rural.
A decisão a que se refere o primeiro 
parágrafo é notificada à Comissão até à 
data referida nesse parágrafo.
A percentagem notificada em 
conformidade com o segundo parágrafo é 
a mesma para os anos a que se refere o 
primeiro parágrafo.

Or. en

Justificação

A flexibilidade entre pilares provocará uma distorção da concorrência entre os 
Estados-Membros.

Alteração 855
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de 1 de Agosto de 2013, a 
Bulgária, a Estónia, a Finlândia, a 
Letónia, a Lituânia, a Polónia, Portugal, 
a Roménia, a Eslováquia, Espanha, a 
Suécia e o Reino Unido podem decidir 
afetar a pagamentos diretos ao abrigo do 
presente regulamento até 5 % do 
montante afetado ao apoio a medidas do 
âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER no período 2015-2020, em 
conformidade com o Regulamento (UE) 

Suprimido
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n.º […] [RDR]. Em consequência, o 
montante correspondente deixa de estar 
disponível para medidas de apoio ao 
abrigo da programação do 
desenvolvimento rural.

Or. en

Justificação

A modulação inversa do primeiro pilar para o segundo pilar teria um impacto negativo no 
financiamento do desenvolvimento rural em locais onde esse financiamento é absolutamente 
necessário.

Alteração 856
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de 1 de agosto de 2013, a 
Bulgária, a Estónia, a Finlândia, a 
Letónia, a Lituânia, a Polónia, Portugal, 
a Roménia, a Eslováquia, Espanha, a 
Suécia e o Reino Unido podem decidir 
afetar a pagamentos diretos ao abrigo do 
presente regulamento até 5 % do montante 
afetado ao apoio a medidas do âmbito da 
programação do desenvolvimento rural 
financiada pelo FEADER no período 
2015-2020, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR]. Em 
consequência, o montante correspondente 
deixa de estar disponível para medidas de 
apoio ao abrigo da programação do 
desenvolvimento rural.

2. Antes de 1 de agosto de 2013, os 
Estados-Membros podem decidir afetar a 
pagamentos diretos ao abrigo do presente 
regulamento até 5 % do montante afetado 
ao apoio a medidas do âmbito da 
programação do desenvolvimento rural 
financiada pelo FEADER no período 2015-
2020, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR], desde 
que se mantenha disponível no FEADER 
um montante mínimo de 20 % dos 
respetivos limites máximos nacionais. Em 
consequência, o montante correspondente 
deixa de estar disponível para medidas de 
apoio ao abrigo da programação do 
desenvolvimento rural.

Or. de

Alteração 857
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu
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Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de 1 de agosto de 2013, a 
Bulgária, a Estónia, a Finlândia, a Letónia, 
a Lituânia, a Polónia, Portugal, a Roménia, 
a Eslováquia, Espanha, a Suécia e o Reino 
Unido podem decidir afetar a pagamentos 
diretos ao abrigo do presente regulamento 
até 5 % do montante afetado ao apoio a 
medidas do âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER no período 2015-2020, em 
conformidade com o Regulamento (UE) n.º 
[…] [RDR]. Em consequência, o montante 
correspondente deixa de estar disponível 
para medidas de apoio ao abrigo da 
programação do desenvolvimento rural.

2. Antes de 1 de agosto de 2013, a 
Bulgária, a Estónia, a Finlândia, a Letónia, 
a Lituânia, a Polónia, Portugal, a Roménia, 
a Eslováquia, Espanha, a Suécia e o Reino 
Unido podem decidir afetar a pagamentos 
diretos ao abrigo do presente regulamento 
até 15 % do montante afetado ao apoio a 
medidas do âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER no período 2015-020, em 
conformidade com o Regulamento (UE) n.º 
[…] [RDR]. Em consequência, o montante 
correspondente deixa de estar disponível 
para medidas de apoio ao abrigo da 
programação do desenvolvimento rural.

Or. ro

Alteração 858
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de 1 de agosto de 2013, a 
Bulgária, a Estónia, a Finlândia, a Letónia, 
a Lituânia, a Polónia, Portugal, a Roménia, 
a Eslováquia, Espanha, a Suécia e o Reino 
Unido podem decidir afetar a pagamentos 
diretos ao abrigo do presente regulamento 
até 5 % do montante afetado ao apoio a 
medidas do âmbito da programação do
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER no período 2015-2020, em 
conformidade com o Regulamento (UE) n.º 
[…] [RDR]. Em consequência, o montante 
correspondente deixa de estar disponível 

2. Antes de 1 de agosto de 2013, a 
Bulgária, a Estónia, a Finlândia, a Letónia, 
a Lituânia, a Polónia, Portugal, a Roménia, 
a Eslováquia, Espanha, a Suécia e o Reino 
Unido podem decidir afetar a pagamentos 
diretos ao abrigo do presente regulamento 
até 10 % do montante afetado ao apoio a 
medidas do âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER no período 2015-2020, em 
conformidade com o Regulamento (UE) n.º 
[…] [RDR]. Em consequência, o montante 
correspondente deixa de estar disponível 
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para medidas de apoio ao abrigo da 
programação do desenvolvimento rural.

para medidas de apoio ao abrigo da 
programação do desenvolvimento rural.

Or. es

Justificação

Os fundos a conceder que fazem parte do primeiro pilar podem ajudar a atenuar os 
desequilíbrios provocados pela alteração do modelo de pagamentos diretos para muitos 
Estados-Membros, que devem abandonar as referências históricas para passar a um modelo 
de taxa fixa a nível estatal ou regional. As medidas destinadas aos jovens agricultores e às 
zonas desfavorecidas passam agora também para o pilar I. Estas medidas justificam-se com o 
facto de o financiamento do primeiro pilar poder ser reforçado, assim o decida o Estado-
Membro.

Alteração 859
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de 1 de agosto de 2013, a 
Bulgária, a Estónia, a Finlândia, a Letónia, 
a Lituânia, a Polónia, Portugal, a Roménia, 
a Eslováquia, Espanha, a Suécia e o Reino 
Unido podem decidir afetar a pagamentos 
diretos ao abrigo do presente regulamento 
até 5 % do montante afetado ao apoio a 
medidas do âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER no período 2015-2020, em 
conformidade com o Regulamento (UE) n.º 
[…] [RDR]. Em consequência, o montante 
correspondente deixa de estar disponível 
para medidas de apoio ao abrigo da 
programação do desenvolvimento rural.

2. Antes de 1 de agosto de 2013, a 
Bulgária, a Estónia, a Finlândia, a Letónia, 
a Lituânia, a Polónia, Portugal, a Roménia, 
a Eslováquia, Espanha, a Suécia e o Reino 
Unido podem decidir afetar a pagamentos 
diretos ao abrigo do presente regulamento 
até 10 % do montante afetado ao apoio a 
medidas do âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER no período 2015-2020, em 
conformidade com o Regulamento (UE) n.º 
[…] [RDR]. Em consequência, o montante 
correspondente deixa de estar disponível 
para medidas de apoio ao abrigo da 
programação do desenvolvimento rural.

Or. bg

Alteração 860
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de 1 de agosto de 2013, a 
Bulgária, a Estónia, a Finlândia, a Letónia, 
a Lituânia, a Polónia, Portugal, a Roménia, 
a Eslováquia, Espanha, a Suécia e o Reino 
Unido podem decidir afetar a pagamentos 
diretos ao abrigo do presente regulamento 
até 5 % do montante afetado ao apoio a 
medidas do âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER no período 2015-2020, em 
conformidade com o Regulamento (UE) n.º 
[…] [RDR]. Em consequência, o montante 
correspondente deixa de estar disponível 
para medidas de apoio ao abrigo da 
programação do desenvolvimento rural.

2. D Antes de 1 de agosto de 2013, a 
Bulgária, a Estónia, a Finlândia, a Letónia, 
a Lituânia, a Polónia, Portugal, a Roménia, 
a Eslováquia, Espanha, a Suécia e o Reino 
Unido podem decidir afetar a pagamentos 
diretos ao abrigo do presente regulamento 
até 10 % do montante afetado ao apoio a 
medidas do âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER no período 2015-2020, em 
conformidade com o Regulamento (UE) n.º 
[…] [RDR]. Em consequência, o montante 
correspondente deixa de estar disponível 
para medidas de apoio ao abrigo da 
programação do desenvolvimento rural.

Or. es

Justificação

Os fundos a conceder que fazem parte do primeiro pilar podem ajudar a atenuar os 
desequilíbrios provocados pela alteração do modelo de pagamentos diretos para muitos 
Estados-Membros, que devem abandonar as referências históricas para passar a um modelo 
de taxa fixa a nível estatal ou regional.

Alteração 861
Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de 1 de agosto de 2013, a 
Bulgária, a Estónia, a Finlândia, a Letónia, 
a Lituânia, a Polónia, Portugal, a Roménia, 
a Eslováquia, Espanha, a Suécia e o Reino 
Unido podem decidir afetar a pagamentos 
diretos ao abrigo do presente regulamento 
até 5 % do montante afetado ao apoio a 

2. Antes de 1 de agosto de 2013, a 
Bulgária, a Estónia, a Finlândia, a Letónia, 
a Lituânia, a Polónia, Portugal, a Roménia, 
a Eslováquia, Espanha, a Suécia e o Reino 
Unido podem decidir afetar a pagamentos 
diretos ao abrigo do presente regulamento 
até 10 % do montante afetado ao apoio a 
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medidas do âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo
FEADER no período 2015-2020, em 
conformidade com o Regulamento (UE) n.º 
[…] [RDR]. Em consequência, o montante 
correspondente deixa de estar disponível 
para medidas de apoio ao abrigo da 
programação do desenvolvimento rural.

medidas do âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER no período 2015-2020, em 
conformidade com o Regulamento (UE) n.º 
[…] [RDR]. Em consequência, o montante 
correspondente deixa de estar disponível 
para medidas de apoio ao abrigo da 
programação do desenvolvimento rural.

Or. pl

Alteração 862
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de 1 de agosto de 2013, a 
Bulgária, a Estónia, a Finlândia, a Letónia, 
a Lituânia, a Polónia, Portugal, a Roménia, 
a Eslováquia, Espanha, a Suécia e o Reino 
Unido podem decidir afetar a pagamentos 
diretos ao abrigo do presente regulamento 
até 5 % do montante afetado ao apoio a 
medidas do âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER no período 2015-2020, em 
conformidade com o Regulamento (UE) n.º 
[…] [RDR]. Em consequência, o montante 
correspondente deixa de estar disponível 
para medidas de apoio ao abrigo da 
programação do desenvolvimento rural.

2. Antes de 1 de agosto de 2013, a 
Bulgária, a Estónia, a Finlândia, a Letónia, 
a Lituânia, a Polónia, Portugal, a Roménia, 
a Eslováquia, Espanha, a Suécia e o Reino 
Unido podem decidir afetar a pagamentos 
diretos ao abrigo do presente regulamento 
até 10 % do montante afetado ao apoio a 
medidas do âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER no período 2015-2020, em 
conformidade com o Regulamento (UE) n.º 
[…] [RDR]. Em consequência, o montante 
correspondente deixa de estar disponível 
para medidas de apoio ao abrigo da 
programação do desenvolvimento rural.

Or. pt

Alteração 863
James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

2. Antes de 1 de agosto de 2013, a 
Bulgária, a Estónia, a Finlândia, a Letónia, 
a Lituânia, a Polónia, Portugal, a Roménia, 
a Eslováquia, Espanha, a Suécia e o Reino 
Unido podem decidir afetar a pagamentos 
diretos ao abrigo do presente regulamento 
até 5 % do montante afetado ao apoio a 
medidas do âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER no período 2015-2020, em 
conformidade com o Regulamento (UE) n.º 
[…] [RDR]. Em consequência, o montante 
correspondente deixa de estar disponível 
para medidas de apoio ao abrigo da 
programação do desenvolvimento rural.

2. Antes de 1 de agosto de 2013, a 
Bulgária, a Estónia, a Finlândia, a Letónia, 
a Lituânia, a Polónia, Portugal, a Roménia, 
a Eslováquia, Espanha, a Suécia e o Reino 
Unido podem decidir afetar a pagamentos 
diretos ao abrigo do presente regulamento 
até 5 % do montante afetado ao apoio a 
medidas do âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER no período 2015-2020, em 
conformidade com o Regulamento (UE) n.º 
[…] [RDR], desde que um montante 
mínimo continue disponível no âmbito do 
FEADER. Em consequência, o montante 
correspondente deixa de estar disponível 
para medidas de apoio ao abrigo da 
programação do desenvolvimento rural.

Or. en

Alteração 864
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de 1 de agosto de 2013, a 
Bulgária, a Estónia, a Finlândia, a Letónia, 
a Lituânia, a Polónia, Portugal, a Roménia, 
a Eslováquia, Espanha, a Suécia e o Reino 
Unido podem decidir afetar a pagamentos 
diretos ao abrigo do presente regulamento 
até 5 % do montante afetado ao apoio a 
medidas do âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER no período 2015-2020, em 
conformidade com o Regulamento (UE) n.º 
[…] [RDR]. Em consequência, o montante 
correspondente deixa de estar disponível 
para medidas de apoio ao abrigo da 

2. Antes de 1 de agosto de 2013, a 
Bulgária, a Estónia, a Finlândia, a Letónia, 
a Lituânia, a Polónia, Portugal, a Roménia, 
a Eslováquia, Espanha, a Suécia e o Reino 
Unido ou, se for o caso, as respetivas 
regiões, podem decidir afetar a pagamentos 
diretos ao abrigo do presente regulamento 
até 5 % do montante afetado ao apoio a 
medidas do âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER no período 2015-2020, em 
conformidade com o Regulamento (UE) n.º 
[…] [RDR]. Em consequência, o montante 
correspondente deixa de estar disponível 
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programação do desenvolvimento rural. para medidas de apoio ao abrigo da 
programação do desenvolvimento rural.

Or. es

Justificação

No caso de ser uma região a aplicar os dois pilares, a decisão de transferir fundos entre estes 
caberá à própria região. Se o Estado-Membro decidir aplicar apenas parcialmente o 
pagamento para zonas com condicionantes naturais ao abrigo do primeiro pilar, o referido 
Estado-Membro ou região deve poder transferir os fundos não utilizados para o segundo 
pilar.

Alteração 865
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No caso de implementação regional, 
podem aplicar-se diferentes taxas de 
percentagem a cada região.

Or. en

Justificação

No caso de implementação regional, as regiões devem poder tomar as suas próprias decisões 
sobre os montantes a transferir entre cada pilar.

Alteração 866
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem, até 1 de 
agosto de 2015 ou 1 de agosto de 2017, 
decidir rever as suas decisões referidas no 
presente artigo, com efeitos a partir do 
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ano seguinte.

Or. en

Justificação

É conveniente proporcionar aos Estados-Membros maior flexibilidade - incluindo a 
possibilidade de revisão da decisão - no que respeita à transferência de fundos entre pilares. 
É possível alcançar mais facilmente benefícios ambientais através de medidas específicas ao 
abrigo do segundo pilar.

Alteração 867
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem decidir 
disponibilizar o plafond referido no n º 1, 
bem como fundos não utilizados, como 
apoio adicional para financiar ações 
implementadas por organizações de 
produtores reconhecidas ao abrigo do 
artigo 106.º do Regulamento (UE) n.º 
XXX [Regulamento OCM única]

Or. pt

Alteração 868
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A
Os montantes afetos a pagamentos 
diretos, que não sejam atribuídos num 
Estado-Membro, devem ser utilizados 
para apoiar medidas no âmbito da 
programação de desenvolvimento rural 
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financiadas pelo FEADER, nesse mesmo 
Estado-Membro.

Or. pt

Alteração 869
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 15

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º Suprimido
Cláusula de revisão

Os regimes de apoio enumerados no 
Anexo I são aplicáveis sem prejuízo da 
possibilidade de, a qualquer momento, 
serem reexaminados em função da 
evolução económica e da situação 
orçamental.

Or. fr

Alteração 870
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- 1. A fim de avaliar o funcionamento da 
nova PAC, a Comissão deve proceder, até 
ao final de 2017, à revisão da execução 
das reformas e do seu impacto no 
ambiente e na produção agrícola.

Or. en
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Alteração 871
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A
Montantes não despendidos

Na sequência da aplicação do disposto no 
Regulamento (UE) n.º DP/2012, os 
montantes não despendidos devem 
permanecer no Estado-Membro em 
questão, ao abrigo do primeiro pilar, para 
serem utilizados no apoio de setores 
intensivos e de produção pecuária através 
de pagamentos associados, 
complementando o montante limite 
pretendido para os novos 
Estados-Membros dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos 
diretos.

Or. bg

Alteração 872
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 15-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-B
Montantes não despendidos

Na sequência do disposto no Regulamento 
(UE) n.º DP/2012, os montantes não 
despendidos devem permanecer no 
Estado-Membro em questão, ao abrigo do 
primeiro pilar, a fim de que possam ser 
utilizados no apoio aos setores elegíveis 
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para os pagamentos relacionados com a 
produção, sendo a finalidade assegurar o 
emprego, quando o financiamento 
alternativo for indisponível.

Or. bg

Alteração 873
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º Suprimido
Introdução gradual dos pagamentos 

diretos
Na Bulgária e na Roménia, os limites 
máximos nacionais para os pagamentos 
referidos nos artigos 33.º, 35.º, 37.º, 39.º e 
51.º em 2014 e 2015 são estabelecidos com 
base nos montantes fixados no ponto A do 
anexo V.

Or. bg

Alteração 874
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em 2014 e 2015, a Bulgária e a Roménia 
podem recorrer a pagamentos diretos 
nacionais para complementar os 
pagamentos concedidos no âmbito do 
regime de pagamento de base referido no 
título III, capítulo 1, e, no caso da Bulgária, 
igualmente para complementar os 

1. Em 2014 e 2015, a Bulgária e a Roménia 
podem recorrer a pagamentos diretos 
nacionais para complementar os 
pagamentos concedidos no âmbito do 
regime de pagamento único referido no 
título III, capítulo 1, e, no caso da Bulgária, 
igualmente para complementar os 
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pagamentos concedidos no âmbito do 
pagamento específico para o algodão 
previsto no título IV, capítulo 2.

pagamentos concedidos no âmbito do 
pagamento específico para o algodão 
previsto no título IV, capítulo 2.

Or. en

Alteração 875
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O montante total dos pagamentos diretos 
nacionais complementares ao regime de 
pagamento de base que podem ser 
concedidos em 2014 e 2015 não pode 
exceder os montantes fixados no anexo V, 
ponto B, para cada um desses anos.

2. O montante total dos pagamentos diretos 
nacionais complementares ao regime de 
pagamento único que podem ser 
concedidos em 2014 e 2015 não pode 
exceder os montantes fixados no anexo V, 
ponto B, para cada um desses anos.

Or. en

Alteração 876
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Relativamente à Bulgária, o montante 
total dos pagamentos diretos nacionais 
complementares ao pagamento específico 
para o algodão não pode exceder os 
montantes fixados no anexo V, ponto C, 
para cada um dos anos referidos no 
mesmo anexo.

Suprimido

Or. en
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Alteração 877
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Título III

Texto da Comissão Alteração

REGIME DE PAGAMENTO DE BASE E 
PAGAMENTOS RELACIONADOS

REGIME DE PAGAMENTO ÚNICO E 
PAGAMENTOS RELACIONADOS

Or. en

Alteração 878
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Título III – capítulo 1 – título

Texto da Comissão Alteração

Regime de pagamento de base Regime de pagamento único

Or. en

Alteração 879
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Título III – capítulo 1 – secção 1 – título

Texto da Comissão Alteração

Instauração do regime de pagamento de 
base

Instauração do regime de pagamento único

Or. en

Alteração 880
Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio a título do regime de 
pagamento de base é disponibilizado aos 
agricultores que obtenham direitos ao 
pagamento ao abrigo do presente 
regulamento mediante uma primeira 
atribuição nos termos do artigo 21.º, a 
partir da reserva nacional nos termos do 
artigo 23.º ou por transferência nos termos 
do artigo 27.º.

1. Os Estados-Membros decidem 
disponibilizar o regime de pagamento de 
base aos agricultores de acordo com uma 
das modalidades seguintes:

a) Que tenham obtido direitos ao 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento único em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 e o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 ou
b) Que obtenham direitos ao pagamento ao 
abrigo do presente regulamento mediante 
uma primeira atribuição nos termos do 
artigo 21.º

Os agricultores podem igualmente obter 
direitos ao pagamento ao abrigo do 
presente regulamento a partir da reserva 
nacional nos termos do artigo 23.º ou por 
transferência nos termos do artigo 27.º.

Or. en

Alteração 881
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio a título do regime de pagamento 
de base é disponibilizado aos agricultores 
que obtenham direitos ao pagamento ao 
abrigo do presente regulamento mediante 
uma primeira atribuição nos termos do 
artigo 21.º, a partir da reserva nacional nos 

1. O apoio a título do regime de pagamento 
de base é disponibilizado aos agricultores 
que obtenham direitos ao pagamento ao 
abrigo do presente regulamento mediante 
uma primeira atribuição nos termos do 
artigo 21.º, a partir da reserva nacional nos 
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termos do artigo 23.º ou por transferência 
nos termos do artigo 27.º.

termos do artigo 23.º ou por transferência 
nos termos do artigo 27.º ou que tenham 
obtido direitos ao pagamento ao abrigo do 
regime de pagamento único em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 1782/2003 e o Regulamento (CE) 
n.º 73/2009, desde que os direitos ao 
pagamento não tenham caducado nos 
termos do n.º 2, segundo parágrafo.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros que implementaram um modelo regional, total ou parcialmente, para o 
regime de pagamento único, devem ter a possibilidade de manter os direitos atuais. Não ter 
de realizar uma nova afetação nos referidos Estados-Membros conduziria a uma 
simplificação substancial.

Alteração 882
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio a título do regime de pagamento 
de base é disponibilizado aos agricultores 
que obtenham direitos ao pagamento ao 
abrigo do presente regulamento mediante 
uma primeira atribuição nos termos do 
artigo 21.º, a partir da reserva nacional nos 
termos do artigo 23.º ou por transferência 
nos termos do artigo 27.º.

1. O apoio a título do regime de pagamento 
de base é disponibilizado aos agricultores 
que obtenham direitos a prémios 
abrangidos pelo regime previsto no 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 e no 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 ou que 
obtenham direitos ao pagamento ao abrigo 
do presente regulamento mediante uma 
primeira atribuição nos termos do artigo 
21.º, a partir da reserva nacional nos 
termos do artigo 23.º ou por transferência 
nos termos do artigo 27.º.

Or. fr

Justificação

Atualmente, uma quantidade considerável de hectares elegíveis não está abrangida por 
quaisquer direitos. Deve evitar-se a criação de novos direitos de pagamento em 2014 para 
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abranger todas as zonas elegíveis, visto que permitiria a capitalização do pagamento de base 
nos valores imobiliários. Os benefícios do pagamento de base apenas serão atribuídos aos 
agricultores se o número de direitos for inferior à superfície total elegível. Neste sentido, os 
direitos atuais devem ser mantidos.

Alteração 883
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio a título do regime de pagamento 
de base é disponibilizado aos agricultores 
que obtenham direitos ao pagamento ao 
abrigo do presente regulamento mediante 
uma primeira atribuição nos termos do 
artigo 21.º, a partir da reserva nacional nos 
termos do artigo 23.º ou por transferência 
nos termos do artigo 27.º.

1. O apoio a título do regime de pagamento 
de base é disponibilizado aos agricultores 
que obtenham direitos ao pagamento ao 
abrigo do presente regulamento mediante 
uma primeira atribuição nos termos do 
artigo 21.º, a partir da reserva nacional nos 
termos do artigo 23.º, por transferência nos 
termos do artigo 27.º ou que mantenham 
os direitos ao pagamento existentes 
obtidos em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 e o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009.

Or. en

Alteração 884
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio a título do regime de pagamento 
de base é disponibilizado aos agricultores 
que obtenham direitos ao pagamento ao 
abrigo do presente regulamento mediante 
uma primeira atribuição nos termos do 
artigo 21.º, a partir da reserva nacional nos 
termos do artigo 23.º ou por transferência 

1. O apoio a título do regime de pagamento 
único é disponibilizado aos agricultores 
que obtenham direitos ao pagamento ao 
abrigo do presente regulamento mediante 
uma primeira atribuição nos termos do 
artigo 21.º, a partir da reserva nacional nos 
termos do artigo 23.º ou por transferência 
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nos termos do artigo 27.º. nos termos do artigo 27.º.

Or. en

Alteração 885
Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Para os produtores dos setores 
pecuários envolvendo leite e produtos 
lácteos, gado bovino, ovino e caprino que, 
a título de propriedade, não disponham de 
superfície para exercer a sua atividade, 
podem ser estabelecidos direitos especiais 
baseados em critérios objetivos e não 
discriminatórios.

Or. es

Justificação

A proposta da Comissão não tem em consideração o regime de propriedade da terra (em 
muitos casos, o produtor não é o proprietário da superfície) e a sua utilização para a 
atividade pecuária. É necessário adotar uma alternativa que não exclua nenhuma área da 
realidade produtiva europeia.

Alteração 886
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O apoio a título do regime de 
pagamento de base é igualmente 
disponibilizado aos agricultores que 
disponham de direitos ao pagamento e 
cujas explorações se situem num 
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Estado-Membro que tenha decidido, em 
conformidade com o n.º 3, manter os seus 
direitos ao pagamento existentes.

Or. en

Justificação

A reatribuição de direitos ao pagamento origina muitas dificuldades jurídicas e 
administrativas com os contratos de arrendamento dos agricultores, por exemplo. Por 
conseguinte, se a reatribuição de direitos ao pagamento puder ser evitada, haverá uma 
redução significativa dos encargos administrativos (a presente proposta deve ser considerada 
no quadro da alteração infra).

Alteração 887
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Não obstante o disposto no número 
anterior e nos casos em que os 
Estados-Membros atuem ao abrigo do 
disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 22.º, 
devem ser considerados os montantes 
económicos estabelecidos pelos direitos ao 
pagamento obtidos ao abrigo do regime de 
pagamento único em conformidade com o 
Regulamento (CE) 1782/2003 e o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009.

Or. es

Alteração 888
Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os direitos ao pagamento obtidos ao 
abrigo do regime de pagamento único em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 1782/2003 e o Regulamento (CE) 
n.º 73/2009 caducam em 31 de dezembro 
de 2013.

Suprimido

Or. de

Justificação

O período de transição para o novo modelo deve ser mais extenso, para possibilitar um 
processo de «phasing in» paulatino e uma transição sem problemas.

Alteração 889
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Agnès Le 
Brun, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os direitos ao pagamento obtidos ao 
abrigo do regime de pagamento único em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 1782/2003 e o Regulamento (CE) 
n.º 73/2009 caducam em 31 de dezembro 
de 2013.

2. Os direitos ao pagamento nos 
Estados-Membros:

- Obtidos ao abrigo do regime de 
pagamento único por superfície (RPUS), 
podem continuar a aplicar-se após 31 de 
dezembro de 2013; ou
- Que aplicam o regime de pagamento 
único a nível regional ou regional 
híbrido, obtidos ao abrigo do regime de 
pagamento único em conformidade com o 
artigo 59.º ou o título III, capítulo 6 do
Regulamento (CE) n.º 1782/2003, podem 
continuar a aplicar os referidos direitos 
após 31 de dezembro de 2013.
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Or. en

Alteração 890
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os direitos ao pagamento obtidos ao 
abrigo do regime de pagamento único em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 1782/2003 e o Regulamento (CE) 
n.º 73/2009 caducam em 31 de dezembro 
de 2013.

2. Os direitos ao pagamento obtidos ao 
abrigo do regime de pagamento único em 
conformidade com o Regulamento (CE) n.º 
1782/2003 e o Regulamento (CE) n.º 
73/2009 caducam em 31 de dezembro de 
2013. Em derrogação ao primeiro 
parágrafo, os Estados-Membros que, em 
31 de dezembro de 2013, utilizem um 
regime de pagamento único baseado no 
modelo regional previsto no artigo 59.º do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 podem 
decidir, até 1 de agosto de 2013, manter os 
direitos ao pagamento atribuídos em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 1782/2003 e/ou com o Regulamento 
(CE) n.º 73/2009.

Or. en

Justificação

Deve haver flexibilidade para manter os direitos existentes nas partes da UE que utilizam um 
sistema regional.

Alteração 891
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os direitos ao pagamento obtidos ao 
abrigo do regime de pagamento único em 
conformidade com o Regulamento (CE) n.º 

2. Os direitos ao pagamento obtidos ao 
abrigo do regime de pagamento único em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
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1782/2003 e o Regulamento (CE) n.º 
73/2009 caducam em 31 de dezembro de 
2013.

n.º 1782/2003 e o Regulamento (CE) 
n.º 73/2009 caducam em 31 de dezembro 
de 2013. Em derrogação ao primeiro 
parágrafo, os Estados-Membros que 
tenham feito uso do artigo... do 
Regulamento 1782/2003 ou do artigo 47.º 
do Regulamento 73/2009 podem decidir 
não deixar caducar os direitos ao 
pagamento.

Or. en

Alteração 892
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os direitos ao pagamento obtidos ao 
abrigo do regime de pagamento único em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 1782/2003 e o Regulamento (CE) 
n.º 73/2009 caducam em 31 de dezembro 
de 2013.

2. Os direitos ao pagamento obtidos ao 
abrigo do regime de pagamento único em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 1782/2003 e o Regulamento (CE) 
n.º 73/2009 caducam em 31 de dezembro 
de 2013 e os Estados-Membros devem 
atribuir obrigatoriamente novos direitos 
de pagamento.

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros devem prever obrigatoriamente a distribuição dos novos direitos de 
pagamento com a entrada em vigor do presente regulamento. Deste modo, é assegurada a 
igualdade de oportunidades entre os agentes com direitos de pagamento e os agentes que 
recentemente integraram o sistema.

Alteração 893
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os direitos ao pagamento obtidos ao 
abrigo do regime de pagamento único em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 1782/2003 e o Regulamento (CE) 
n.º 73/2009 caducam em 31 de dezembro 
de 2013.

2. Os direitos ao pagamento obtidos ao 
abrigo do regime de pagamento único 
existente em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 e o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 caducam 
em 31 de dezembro de 2013.

Or. en

Alteração 894
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em derrogação ao n.º 2, os 
Estados-Membros que, em 31 de 
dezembro de 2013, tenham utilizado um 
regime de pagamento único baseado no 
modelo regional previsto no artigo 59.º do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 podem 
decidir, até 1 de agosto de 2013, manter os 
direitos ao pagamento atribuídos em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 1782/2003 e/ou com o Regulamento 
(CE) n.º 73/2009.
Os Estados-Membros que tomem a 
decisão a que se refere o parágrafo 
anterior utilizam a reserva nacional 
prevista no artigo 23.º para atribuir, em 
2014, direitos ao pagamento aos 
agricultores com hectares elegíveis 
relativamente aos quais não tenham sido 
atribuídos direitos ao pagamento em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 1782/2003 e/ou com o Regulamento 
(CE) n.º 73/2009, desde que os 
agricultores em causa preencham as 
condições previstas no artigo 21.º, n.º 1.
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Or. en

Justificação

Simplificação administrativa e respeito pelo princípio da igualdade de tratamento dos 
agricultores.

Alteração 895
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em derrogação ao n.º 2, os 
Estados-Membros que, em 31 de 
dezembro de 2013, tenham utilizado um 
regime de pagamento único baseado no 
modelo regional previsto no artigo 59.º do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 podem 
decidir, até 1 de agosto de 2013, manter os 
direitos ao pagamento atribuídos em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 1782/2003 e/ou com o Regulamento 
(CE) n.º 73/2009.
Os Estados-Membros que tomem a 
decisão a que se refere o parágrafo 
anterior utilizam a reserva nacional 
prevista no artigo 23.º para atribuir, em 
2014, direitos ao pagamento aos 
agricultores com hectares elegíveis 
relativamente aos quais não tenham sido 
atribuídos direitos ao pagamento em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 1782/2003 e/ou com o Regulamento 
(CE) n.º 73/2009, desde que os 
agricultores em causa preencham as 
condições previstas no artigo 21.º, n.º 1.

Or. en

Justificação

Simplificação administrativa e respeito pelo princípio da igualdade de tratamento dos 
agricultores.
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Alteração 896
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em derrogação ao n.º 2, os 
Estados-Membros que, em 31 de 
dezembro de 2013, tenham utilizado um 
regime de pagamento único baseado no 
modelo regional previsto no artigo 59.º do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 podem 
decidir, até 1 de agosto de 2013, manter os 
direitos ao pagamento atribuídos em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 1782/2003 e/ou com o Regulamento 
(CE) n.º 73/2009.
Os Estados-Membros que tomem a 
decisão a que se refere o parágrafo
anterior utilizam a reserva nacional 
prevista no artigo 23.º para atribuir, em 
2014, direitos ao pagamento aos 
agricultores com hectares elegíveis 
relativamente aos quais não tenham sido 
atribuídos direitos ao pagamento em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 1782/2003 e/ou com o Regulamento 
(CE) n.º 73/2009, desde que os 
agricultores em causa preencham as 
condições previstas no artigo 21.º, n.º 1.

Or. en

Justificação

Simplificação administrativa e respeito pelo princípio da igualdade de tratamento dos 
agricultores.

Alteração 897
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi
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Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2-A (novo)

Texto da comissão Alteração

2-A. Em derrogação ao n.º 2, os 
Estados-Membros onde determinados 
tipos de produção animal são 
particularmente importantes por razões 
económicas e/ou sociais podem manter os 
direitos especiais até 31 de dezembro de 
2020.

Or. it

Justificação

É conveniente que se proceda a uma eliminação gradual dos direitos especiais de apoio à 
produção animal, em particular no que diz respeito às produções que apresentam uma certa 
consistência, a fim de evitar que as perdas significativas de rentabilidade estimadas, 
resultantes da eliminação dos mesmos, tenham consequências socioeconómicas graves, 
especialmente nas zonas com elevada vocação para a produção animal.

Alteração 898
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em derrogação ao primeiro 
parágrafo, os Estados-Membros que, em 
31 de dezembro de 2013, utilizem um 
regime de pagamento único baseado no 
modelo regional previsto no artigo 59.º do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 podem 
decidir, até 1 de agosto de 2013, manter os 
direitos ao pagamento atribuídos em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 1782/2003 e/ou com o Regulamento
(CE) n.º 73/2009.

Or. en
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Alteração 899
George Lyon, Phil Bennion, Riikka Manner, Marit Paulsen, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em derrogação ao primeiro 
parágrafo, os Estados-Membros e as 
regiões que, em 31 de dezembro de 2013, 
utilizem um regime de pagamento único 
baseado no modelo regional previsto no 
artigo 59.º do Regulamento (CE) 
n.º 1782/2003 podem decidir, até 1 de 
agosto de 2013, manter os direitos ao 
pagamento atribuídos em conformidade 
com o Regulamento (CE) n.º 1782/2003 
e/ou com o Regulamento (CE) 
n.º 73/2009.

Or. en

Justificação

Alguns Estados-Membros não adotaram um modelo uniforme para o cálculo e as atribuições 
de pagamentos. Por conseguinte, é necessário clarificar que, quando uma região de um 
Estado-Membro já tiver introduzido um modelo regional, essa região não necessitará de 
alterar o seu sistema, apesar de o Estado-Membro ainda não ter procedido à alteração.

Alteração 900
Jill Evans

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em derrogação ao primeiro 
parágrafo, os Estados-Membros que, em 
31 de dezembro de 2013, utilizem um 
regime de pagamento único baseado em 
direitos estabelecidos nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 podem 
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decidir, até 1 de agosto de 2013, manter os 
direitos ao pagamento atribuídos em 
conformidade com esse regulamento e/ou 
com o Regulamento (CE) n.º 73/2009.

Or. en

Alteração 901
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros que utilizem 
um regime de pagamento único baseado 
no modelo regional previsto no artigo 59.º 
do Regulamento (CE) n.º 1782/2003 
podem decidir não aplicar o artigo 18.º, 
n.º 2.

Or. de

Alteração 902
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros que tenham 
introduzido um regime de pagamento 
único em aplicação do artigo 59.º ou do 
título III, capítulo 6, do Regulamento 
(CE) n.º 1782/2003 (implementação de 
uma taxa fixa regional), podem decidir 
não aplicar o artigo 18.º, n.º 2.

Or. en
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Alteração 903
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em derrogação ao n.º 2, os 
Estados-Membros que, em 31 de 
dezembro de 2013, apliquem o regime de 
pagamento único numa base regional ou 
híbrida podem, até 1 de agosto de 2013, 
decidir manter os seus direitos ao 
pagamento existentes.

Or. en

Justificação

A reatribuição de direitos ao pagamento origina muitas dificuldades jurídicas e 
administrativas com os contratos de arrendamento dos agricultores, por exemplo. Por 
conseguinte, se a reatribuição de direitos ao pagamento puder ser evitada, haverá uma 
redução significativa dos encargos administrativos (a presente proposta deve ser considerada 
no quadro da alteração supra).

Alteração 904
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A
Direitos especiais

Para os produtores dos setores pecuários 
envolvendo leite e produtos lácteos, gado 
bovino, ovino e caprino que, a título de 
propriedade, não disponham de superfície 
para exercer a sua atividade, podem ser 
estabelecidos direitos especiais baseados 
em critérios objetivos e não 
discriminatórios.
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Or. es

Alteração 905
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 19 – título

Texto da Comissão Alteração

Limite máximo do regime de pagamento 
de base

Limite máximo do regime de pagamento 
único

Or. en

Alteração 906
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão, por meio de atos de 
execução, fixa o limite máximo nacional 
anual do regime de pagamento de base, 
deduzindo do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II os montantes 
anuais a fixar em conformidade com os 
artigos 33.º, 35.º, 37.º e 39.º. Os referidos 
atos de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 56.º, n.º 2.

1. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 55.º, para fixar o limite máximo 
nacional anual do regime de pagamento de 
base, deduzindo do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II os montantes 
anuais a fixar em conformidade com os 
artigos 33.º, 35.º, 37.º e 39.º.

Or. de

Alteração 907
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1
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Texto da comissão Alteração

1. A Comissão, por meio de atos de 
execução, fixa o limite máximo nacional 
anual do regime de pagamento de base, 
deduzindo do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II os montantes 
anuais a fixar em conformidade com os 
artigos 33.º, 35.º, 37.º e 39.º. Tais atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 56.º, n.º 2.

1. A Comissão, por meio de atos de 
execução, fixa, para cada 
Estado-Membro, o limite máximo nacional 
anual do regime de pagamento de base, 
deduzindo do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II os montantes 
anuais a fixar em conformidade com os 
artigos 33.º, 35.º, 37.º, 37.º-A e 39.º. Tais 
atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 56.º, n.º 2.

Or. it

Justificação

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

Alteração 908
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão, por meio de atos de 
execução, fixa o limite máximo nacional 
anual do regime de pagamento de base, 
deduzindo do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II os montantes 
anuais a fixar em conformidade com os 
artigos 33.º, 35.º, 37.º e 39.º. Tais atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 56.º, n.º 2.

1. A Comissão, por meio de atos de 
execução, fixa, para cada 
Estado-Membro, o limite máximo nacional 
anual do regime de pagamento de base, 
deduzindo do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II os montantes 
anuais utilizados em conformidade com os 
artigos 33.º, 35.º, 37.º e 39.º. Tais atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 56.º, n.º 2.

Or. en
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Alteração 909
Juozas Imbrasas

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão, por meio de atos de 
execução, fixa o limite máximo nacional 
anual do regime de pagamento de base, 
deduzindo do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II os montantes 
anuais a fixar em conformidade com os 
artigos 33.º, 35.º, 37.º e 39.º. Tais atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 56.º, n.º 2.

1. A Comissão, por meio de atos de 
execução, fixa, para cada 
Estado-Membro, o limite máximo nacional 
anual do regime de pagamento de base, 
deduzindo do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II os montantes 
anuais utilizados em conformidade com os 
artigos 33.º, 35.º, 37.º e 39.º. Tais atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 56.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 910
Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão, por meio de atos de 
execução, fixa o limite máximo nacional 
anual do regime de pagamento de base, 
deduzindo do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II os montantes 
anuais a fixar em conformidade com os 
artigos 33.º, 35.º, 37.º e 39.º. Estes atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame previsto no artigo 56º, n.º 2.

1. A Comissão, por meio de atos de 
execução, fixa o limite máximo nacional 
anual do regime de pagamento de base, 
deduzindo do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II os montantes 
anuais a fixar em conformidade com os 
artigos 29.º, n.º 5-B, 35.º, 37.º e 39.º. Estes 
atos de execução são adotados pelo 
procedimento de exame previsto no artigo 
56º, n.º 2.

Or. fr
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Alteração 911
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão, por meio de atos de 
execução, fixa o limite máximo nacional 
anual do regime de pagamento de base, 
deduzindo do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II os montantes 
anuais a fixar em conformidade com os 
artigos 33.º, 35.º, 37.º e 39.º. Tais atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 56.º, n.º 2.

1. A Comissão, por meio de atos de 
execução, fixa o limite máximo nacional 
anual do regime de pagamento de base, 
deduzindo do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II os montantes 
anuais a fixar em conformidade com os 
artigos 35.º, 37.º e 39.º. Tais atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 56.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 912
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão, por meio de atos de 
execução, fixa o limite máximo nacional 
anual do regime de pagamento de base, 
deduzindo do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II os montantes 
anuais a fixar em conformidade com os 
artigos 33.º, 35.º, 37.º e 39.º. Estes atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame previsto no artigo 56º, n.º 2.

1. A Comissão, por meio de atos de 
execução, fixa o limite máximo nacional 
anual do regime de pagamento de base, 
deduzindo do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II os montantes 
anuais a fixar em conformidade com os 
artigos 35.º, 37.º e 39.º. Estes atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame previsto no artigo 56º, n.º 2.

Or. fr

Alteração 913
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund
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Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão, por meio de atos de 
execução, fixa o limite máximo nacional 
anual do regime de pagamento de base, 
deduzindo do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II os montantes 
anuais a fixar em conformidade com os 
artigos 33.º, 35.º, 37.º e 39.º. Tais atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 56.º, n.º 2.

1. A Comissão, por meio de atos de 
execução, fixa o limite máximo nacional 
anual do regime de pagamento de base, 
deduzindo do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II os montantes 
anuais a fixar em conformidade com os 
artigos 33.º, 35.º e 37.º. Tais atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 56.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 914
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão, por meio de atos de 
execução, fixa o limite máximo nacional 
anual do regime de pagamento de base, 
deduzindo do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II os montantes 
anuais a fixar em conformidade com os 
artigos 33.º, 35.º, 37.º e 39.º. Tais atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 56.º, n.º 2.

1. A Comissão, por meio de atos de 
execução, fixa o limite máximo nacional 
anual do regime de pagamento único, 
deduzindo do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II os montantes 
anuais a fixar em conformidade com os 
artigos 33.º, 35.º, 37.º e 39.º. Tais atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 56.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 915
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem decidir, 
antes de 1 de agosto de 2013, aplicar o 
regime de pagamento de base ao nível 
regional. Nesse caso, definem as regiões de 
acordo com critérios objetivos e não 
discriminatórios, como as respetivas 
características agronómicas e económicas e 
o seu potencial agrícola regional, ou a sua 
estrutura institucional ou administrativa.

1. Os Estados-Membros com regiões 
institucionais com competências plenas 
em matéria agrícola aplicam o regime de 
pagamento de base a nível regional antes 
de 31 de dezembro de 2013 e de acordo 
com a sua estrutura institucional. No caso 
dos Estados com uma estrutura 
descentralizada e instituições regionais 
com competências em matéria agrícola, as 
regiões são definidas de acordo com a 
estrutura institucional. Os restantes 
Estados-Membros que careçam destas 
estruturas descentralizadas devem definir 
como as respetivas características 
agronómicas e económicas e o seu 
potencial agrícola regional, ou a sua 
estrutura administrativa.

Or. es

Justificação

A reforma de política agrícola comum não deve conceder qualquer margem de manobra aos 
Estados-Membros no que diz respeito à obrigação destes modificarem efetivamente a sua 
repartição de competências e estrutura institucional, em cumprimento do princípio de 
subsidiariedade, à luz dos acordos e da vontade da cidadania europeia que elegeu uma 
determinada estrutura institucional.

Alteração 916
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem decidir, 
antes de 1 de agosto de 2013, aplicar o 
regime de pagamento de base ao nível 
regional. Nesse caso, definem as regiões de 
acordo com critérios objetivos e não 
discriminatórios, como as respetivas 

1. Os Estados-Membros decidem, antes de 
1 de agosto de 2013, aplicar o regime de 
pagamento de base ao nível regional. Os 
mesmos definem as regiões de acordo com 
critérios objetivos e não discriminatórios, 
como as respetivas características 
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características agronómicas e económicas e 
o seu potencial agrícola regional, ou a sua 
estrutura institucional ou administrativa.

agronómicas e económicas e o seu 
potencial agrícola regional, ou a sua 
estrutura institucional ou administrativa.

Or. de

Alteração 917
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem decidir, 
antes de 1 de agosto de 2013, aplicar o 
regime de pagamento de base ao nível 
regional. Nesse caso, definem as regiões de 
acordo com critérios objetivos e não 
discriminatórios, como as respetivas 
características agronómicas e económicas
e o seu potencial agrícola regional, ou a sua 
estrutura institucional ou administrativa.

1. Os Estados-Membros podem decidir,
antes de 1 de agosto de 2013, aplicar o 
regime de pagamento de base ao nível 
regional. Nesse caso, definem as regiões de 
acordo com critérios objetivos e não 
discriminatórios, como as respetivas 
características agronómicas, económicas e 
ambientais e o seu potencial agrícola 
regional, ou a sua estrutura institucional ou 
administrativa, a fim de evitarem 
diferenças significativas na atribuição, a 
nível regional, de pagamentos, devendo as 
regiões ser objeto de uma avaliação de 
impacto ambiental e socioeconómico ex 
ante.

Or. en

Justificação

Se os pagamentos históricos continuassem a constituir a base de referência para os 
pagamentos seguintes, os esforços de desenvolvimento local correriam o sério risco de ser 
prejudicados ou limitados.

Alteração 918
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem decidir, 
antes de 1 de agosto de 2013, aplicar o 
regime de pagamento de base ao nível 
regional. Nesse caso, definem as regiões de 
acordo com critérios objetivos e não 
discriminatórios, como as respetivas 
características agronómicas e económicas
e o seu potencial agrícola regional, ou a 
sua estrutura institucional ou 
administrativa.

1. Os Estados-Membros podem decidir, 
antes de 1 de agosto de 2013, aplicar o 
regime de pagamento de base ao nível 
regional. Nesse caso, definem as regiões de 
acordo com critérios objetivos e não 
discriminatórios, como as respetivas 
características agronómicas e 
socioeconómicas e o seu potencial agrícola 
regional, ou o tipo específico de uso da 
terra.

Or. pt

Alteração 919
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem decidir, 
antes de 1 de agosto de 2013, aplicar o 
regime de pagamento de base ao nível 
regional. Nesse caso, definem as regiões de 
acordo com critérios objetivos e não 
discriminatórios, como as respetivas 
características agronómicas e económicas e
o seu potencial agrícola regional, ou a sua 
estrutura institucional ou administrativa.

1. Os Estados-Membros podem decidir 
aplicar o regime de pagamento de base ao 
nível regional. Nesse caso, definem as 
regiões de acordo com critérios objetivos e 
não discriminatórios, como as respetivas 
características agronómicas e económicas,
o seu potencial agrícola regional, a 
utilização das terras e/ou a sua estrutura 
institucional ou administrativa.

Or. es

Justificação

Não se considera necessário nem oportuno estabelecer uma data para a tomada de decisões 
por parte do Estado-Membro, já que basta estabelecer uma data limite até à qual a Comissão 
tem de ser notificada. Considera-se necessário que seja tida em conta a utilização das terras 
como um critério extra no momento de definir o modelo regional. Além disso, devem poder 
ser aplicados critérios mistos na definição das regiões (administrativos, económicos e 
produtivos).
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Alteração 920
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem decidir, 
antes de 1 de agosto de 2013, aplicar o 
regime de pagamento de base ao nível 
regional. Nesse caso, definem as regiões de 
acordo com critérios objetivos e não 
discriminatórios, como as respetivas 
características agronómicas e económicas
e o seu potencial agrícola regional ou a sua 
estrutura institucional ou administrativa.

1. Os Estados-Membros podem decidir 
aplicar o regime de pagamento de base ao 
nível regional. Nesse caso, definem as 
regiões de acordo com critérios objetivos e 
não discriminatórios, como as respetivas 
características agronómicas e 
socioeconómicas o seu potencial agrícola 
regional e/ou a sua estrutura institucional 
ou administrativa.

Or. es

Justificação

O que deve ser incluído, se necessário, é a data limite de notificação à Comissão. A alteração 
inclui a possibilidade de aplicar critérios mistos na definição das regiões (administrativos, 
económicos e produtivos).

Alteração 921
James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem decidir, 
antes de 1 de agosto de 2013, aplicar o 
regime de pagamento de base ao nível 
regional. Nesse caso, definem as regiões de 
acordo com critérios objetivos e não 
discriminatórios, como as respetivas 
características agronómicas e económicas e 
o seu potencial agrícola regional, ou a sua 
estrutura institucional ou administrativa.

1. Os Estados-Membros podem decidir, 
antes de 1 de agosto de 2013, aplicar o 
regime de pagamento único ao nível 
regional. Nesse caso, definem as regiões de 
acordo com critérios objetivos e não 
discriminatórios, como as respetivas 
características agronómicas e económicas e 
o seu potencial agrícola regional e a sua 
estrutura institucional ou administrativa.
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Or. en

Alteração 922
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem decidir, 
antes de 1 de agosto de 2013, aplicar o 
regime de pagamento de base ao nível 
regional. Nesse caso, definem as regiões de 
acordo com critérios objetivos e não 
discriminatórios, como as respetivas 
características agronómicas e económicas e 
o seu potencial agrícola regional, ou a sua 
estrutura institucional ou administrativa.

1. Os Estados-Membros podem decidir, 
antes de 1 de agosto de 2013, aplicar o 
regime de pagamento de base ao nível 
regional. Nesse caso, definem as regiões de 
acordo com critérios objetivos e não 
discriminatórios, como as respetivas 
características agronómicas e económicas e 
o seu potencial agrícola regional e a sua 
estrutura institucional ou administrativa.

Or. en

Alteração 923
Salvador Sedó i Alabart, Raimon Obiols, Maria Badia i Cutchet, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem decidir, 
antes de 1 de agosto de 2013, aplicar o 
regime de pagamento de base ao nível 
regional. Nesse caso, definem as regiões de 
acordo com critérios objetivos e não 
discriminatórios, como as respetivas 
características agronómicas e económicas e 
o seu potencial agrícola regional ou a sua 
estrutura institucional ou administrativa.

1. Os Estados-Membros podem decidir, 
antes de 1 de agosto de 2013, aplicar o 
regime de pagamento de base ao nível 
regional. Nesse caso, definem as regiões de 
acordo com critérios objetivos e não 
discriminatórios, como as respetivas 
características agronómicas e económicas e 
o seu potencial agrícola regional e/ou a sua 
estrutura institucional ou administrativa.

Or. es



PE492.792v01-00 164/171 AM\907853PT.doc

PT

Justificação

Com a adição da conjunção «e/ou», pretende-se que o texto seja claro no que diz respeito à 
aplicação desta dupla regionalização.

Alteração 924Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, 
Maria Badia i Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Não obstante o estabelecido no ponto 
anterior, e com o intuito de respeitar os 
critérios objetivos e não discriminatórios 
indicados no mesmo, nos 
Estados-Membros ou nas regiões com 
uma elevada diversificação produtiva não 
será aplicado um valor único uniforme.

Or. es

Justificação

É apoiada a possibilidade de uma regionalização institucional, desde que possa ser aplicada 
posteriormente uma regionalização produtiva, ou seja, uma dupla regionalização que evite o 
estabelecimento de uma «tarifa fixa».

Alteração 925
Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros dispõem, se 
necessário e em circunstâncias 
particulares, de possibilidades de 
diferenciação de acordo com distinções 
objetivas das regiões ou com os elementos 
distintivos naturais.
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Or. de

Justificação

Deveria ser possível aplicar critérios de diferenciação mais flexíveis a alguns Estados-
Membros, por exemplo aos Estados-Membros com uma elevada proporção de zonas com 
condicionantes naturais, zonas não utilizadas ou zonas cuja utilização seja apenas extensiva.

Alteração 926
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros repartem o limite 
máximo nacional referido no artigo 19.º, 
n.º 1, pelas regiões, de acordo com critérios 
objetivos e não discriminatórios.

2. Os Estados-Membros repartem o limite 
máximo nacional referido no artigo 19.º, 
n.º 1, pelas regiões, de acordo com critérios 
objetivos e não discriminatórios. A 
repartição pelas regiões e os 
Estados-Membros processa-se seguindo 
os mesmos critérios. Para uma região 
cujo nível de pagamentos diretos 
corresponda a menos de 90 % da média 
nacional, é colmatado 1/3 do hiato no ano 
de 2014.

Or. de

Alteração 927
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem decidir 
que os limites máximos regionais sejam 
submetidos a alterações anuais 
progressivas de acordo com etapas anuais 
predefinidas e critérios objetivos e não 
discriminatórios, como o potencial 

Suprimido



PE492.792v01-00 166/171 AM\907853PT.doc

PT

agrícola ou critérios ambientais.

Or. es

Justificação

Nos casos em que se opte por uma aplicação institucional regional, não faz sentido que os 
Estados-Membros disponham desses poderes.

Alteração 928
Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem decidir que 
os limites máximos regionais sejam 
submetidos a alterações anuais 
progressivas de acordo com etapas anuais 
predefinidas e critérios objetivos e não 
discriminatórios, como o potencial agrícola 
ou critérios ambientais.

3. Os Estados-Membros podem decidir que 
os limites máximos regionais sejam 
submetidos a alterações anuais 
progressivas de acordo com etapas anuais 
predefinidas e critérios objetivos e não 
discriminatórios, como o potencial agrícola 
ou critérios ambientais. Eventualmente, 
podem ser evocados critérios específicos 
de uma exploração ou baseados numa 
superfície, tais como superfícies utilizadas 
de forma intensiva ou extensiva.

Or. de

Justificação

Se necessário, os Estados-Membros devem dispor de maior flexibilidade e mais 
possibilidades de diferenciação na repartição das regiões.

Alteração 929
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros notificam a 
Comissão até 1 de agosto de 2013 da 
decisão a que se refere o n.º 1, juntamente 
com as medidas tomadas para aplicação 
dos n.os 2 e 3.

5. Os Estados-Membros notificam a 
Comissão até 31 de dezembro de 2013 da 
decisão a que se refere o n.º 1, juntamente 
com as medidas tomadas para aplicação 
dos n.os 2 e 3.

Or. es

Alteração 930
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros notificam a 
Comissão até 1 de agosto de 2013 da 
decisão a que se refere o n.º 1, juntamente 
com as medidas tomadas para aplicação 
dos n.os 2 e 3.

5. Os Estados-Membros notificam a 
Comissão antes de 31 de outubro de 2013
da decisão a que se refere o n.º 1, 
juntamente com as medidas tomadas para 
aplicação dos n.os 2 e 3.

Or. es

Justificação

Considera-se que será muito complicado notificar à Comissão as medidas adotadas para a 
aplicação do novo modelo de apoios antes de 1 agosto de 2013. Neste sentido, é proposto que 
se prolongue a data limite até ao dia 31 de outubro de 2013.

Alteração 931
Willy Meyer

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros notificam a 
Comissão até 1 de agosto de 2013 da 
decisão a que se refere o n.º 1, juntamente 
com as medidas tomadas para aplicação 
dos n.os 2 e 3.

5. Os Estados-Membros notificam a 
Comissão antes de 31 de dezembro de 
2013 da decisão a que se refere o n.º 1, 
juntamente com as medidas tomadas para 
aplicação dos n.os 2 e 3.

Or. es

Alteração 932
Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros notificam a 
Comissão até 1 de agosto de 2013 da 
decisão a que se refere o n.º 1, juntamente 
com as medidas tomadas para aplicação 
dos n.os 2 e 3.

5. Os Estados-Membros notificam a 
Comissão até 1 de agosto de 2013 da 
decisão a que se refere o n.º 1, juntamente 
com as medidas tomadas para aplicação 
dos n.os 2 e 3. Se necessário, este prazo 
pode ser prorrogado para um período de 
transição definido para cada um dos 
Estados-Membros.

Or. de

Alteração 933
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros notificam a 
Comissão até 1 de agosto de 2013 da 
decisão a que se refere o n.º 1, juntamente 
com as medidas tomadas para aplicação 
dos n.os 2 e 3.

5. Os Estados-Membros notificam a 
Comissão até 1 de agosto de 2013 da 
decisão a que se refere o n.º 1, juntamente 
com as medidas tomadas para aplicação 
dos n.os 2 e 3. Os documentos devem estar 
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acessíveis ao público.

Or. en

Alteração 934
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros podem rever, 
ao longo do período transitório, a decisão 
a que se faz referência no n.º 1, 
juntamente com as medidas adotadas para 
a aplicação dos n.os 2 e 3.

Or. es

Justificação

É necessário que seja estabelecida a possibilidade de rever as decisões adotadas para a 
aplicação regional do modelo de apoios, após observação do seu funcionamento em pelo 
menos duas situações, tal como foi contemplado em reformas anteriores da PAC.

Alteração 935
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros podem rever, 
ao longo do período transitório, a decisão 
a que se faz referência no n.º 1, 
juntamente com as medidas adotadas para 
a aplicação dos n.os 2 e 3.

Or. es
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Justificação

É necessário que seja estabelecida a possibilidade de rever as decisões adotadas para a 
aplicação regional do modelo de apoios, após observação do seu funcionamento em pelo 
menos duas situações, tal como foi contemplado em reformas anteriores da PAC.

Alteração 936
Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sob reserva do n.º 2, são atribuídos 
direitos ao pagamento aos agricultores que 
peçam a atribuição de direitos ao 
pagamento a título do regime de 
pagamento de base até 15 de maio de 2014, 
salvo em caso de força maior ou 
circunstâncias excecionais.

1. Sem prejuízo do artigo 18.º, n.os 2 e 1-A, 
são atribuídos direitos ao pagamento aos 
agricultores que apresentem o respetivo 
pedido a título do regime de pagamento de 
base até à data a fixar em conformidade 
com o artigo 78.º, alínea d) do 
Regulamento (UE) n.º (RHZ), salvo em 
caso de força maior ou circunstâncias 
excecionais. O número de direitos ao 
pagamento atribuído é igual ao número 
de pedidos dos agricultores, que são 
apoiados pelos hectares elegíveis 
declarados pelos agricultores no primeiro 
ano do regime.

Or. en

Alteração 937
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sob reserva do n.º 2, são atribuídos 
direitos ao pagamento aos agricultores que 
peçam a atribuição de direitos ao 
pagamento a título do regime de 
pagamento de base até 15 de maio de 2014, 
salvo em caso de força maior ou 

1. Sob reserva do n.º 2, são atribuídos 
direitos ao pagamento aos agricultores que 
peçam a atribuição de direitos ao 
pagamento a título do regime de 
pagamento de base até 15 de maio de 2014, 
à data a fixar em conformidade com o 
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circunstâncias excecionais. artigo 78.º, alínea d) do Regulamento 
(UE) n.º (RHZ), salvo em caso de força 
maior ou circunstâncias excecionais.

Or. en

Alteração 938
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sob reserva do n.º 2, são atribuídos 
direitos ao pagamento aos agricultores que 
peçam a atribuição de direitos ao 
pagamento a título do regime de 
pagamento de base até 15 de maio de 2014, 
salvo em caso de força maior ou 
circunstâncias excecionais.

1. Sob reserva do n.º 2, são atribuídos 
direitos ao pagamento aos agricultores que 
peçam a atribuição de direitos ao 
pagamento a título do regime de 
pagamento único até 15 de maio de 2014, 
salvo em caso de força maior ou 
circunstâncias excecionais.

Or. en

Alteração 939
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em derrogação ao n.º 1, os 
Estados-Membros podem decidir, antes de 
1 de agosto de 2013, selecionar um ano de 
referência retroativo com base nas suas 
circunstâncias específicas.

Or. en


