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Alteração 940
Juozas Imbrasas

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os agricultores que, em 2011, tenham 
ativado pelo menos um direito ao 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento único ou pedido apoio ao 
abrigo do regime de pagamento único por 
superfície, ambos em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, recebem 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do regime de pagamento de base, 
desde que tenham direito ao benefício de 
pagamentos diretos em conformidade com 
o artigo 9.°.

2. Os agricultores que, em um ou mais 
anos do período de 2014 a 2017, tenham 
ativado pelo menos um direito ao 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento único ou pedido apoio ao 
abrigo do regime de pagamento único por 
superfície, ambos em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, recebem 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do regime de pagamento de base, 
desde que tenham direito ao benefício de 
pagamentos diretos em conformidade com 
o artigo 9.°.

Or. en

Alteração 941
Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os agricultores que, em 2011, tenham 
ativado pelo menos um direito ao 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento único ou pedido apoio ao 
abrigo do regime de pagamento único por 
superfície, ambos em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, recebem 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do regime de pagamento de base, 
desde que tenham direito ao benefício de 
pagamentos diretos em conformidade com 
o artigo 9.°.

2. Os agricultores que, em 2014, tenham 
ativado pelo menos um direito ao 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento único ou pedido apoio ao 
abrigo do regime de pagamento único por 
superfície, ambos em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, recebem 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do regime de pagamento de base, 
desde que tenham direito ao benefício de 
pagamentos diretos em conformidade com 
o artigo 9.°.
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Or. de

Alteração 942
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os agricultores que, em 2011, tenham 
ativado pelo menos um direito ao 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento único ou pedido apoio ao 
abrigo do regime de pagamento único por 
superfície, ambos em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, recebem 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do regime de pagamento de base, 
desde que tenham direito ao benefício de 
pagamentos diretos em conformidade com 
o artigo 9.°.

2. Os agricultores que, no período de 2009 
a 2011, receberam apoio direto ou 
pagamentos diretos complementares, 
ambos em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, ou aos 
quais tenham sido atribuídos em 2012 ou 
2013 direitos ao pagamento único em 
conformidade com o artigo 41.º, artigo 
63.º, ou com o ponto B ou C do Anexo IX 
do Regulamento (CE) n.º 73/2009, 
recebem direitos ao pagamento no primeiro 
ano de aplicação do regime de pagamento 
de base, desde que tenham direito ao 
benefício de pagamentos diretos em 
conformidade com o artigo 9.º

Or. pt

Alteração 943
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os agricultores que, em 2011, tenham 
ativado pelo menos um direito ao 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento único ou pedido apoio ao 
abrigo do regime de pagamento único por 
superfície, ambos em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.o 73/2009, recebem 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 

2. Os agricultores que, no período de 2009 
a 2011, receberam apoio direto ou 
pagamentos complementares, ambos em 
conformidade com o Regulamento (CE) n.o
73/2009, ou aos quais tenham sido 
atribuídos, em 2012 ou 2013, direitos ao 
pagamento único em conformidade com o 
artigo 41.º, com o artigo 63.º, ou com o 
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aplicação do regime de pagamento de base, 
desde que tenham direito ao benefício de 
pagamentos diretos em conformidade com 
o artigo 9.°.

ponto B ou C do Anexo IX do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, recebem 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do regime de pagamento de base, 
desde que tenham direito ao benefício de 
pagamentos diretos em conformidade com 
o artigo 9.°.

Or. pt

Alteração 944
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os agricultores que, em 2011, tenham 
ativado pelo menos um direito ao 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento único ou pedido apoio ao 
abrigo do regime de pagamento único por 
superfície, ambos em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, recebem 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do regime de pagamento de base, 
desde que tenham direito ao benefício de 
pagamentos diretos em conformidade com 
o artigo 9.°.

2. Os agricultores que, no período de 2009 
a 2011, tenham ativado pelo menos um 
direito ao pagamento ao abrigo do regime 
de pagamento único ou pedido apoio ao 
abrigo do regime de pagamento único por 
superfície, beneficiado de pagamentos 
nacionais complementares aos 
pagamentos diretos, apoio específico e/ou 
medidas de desenvolvimento rural 
baseadas na superfície, recebem direitos 
ao pagamento no primeiro ano de aplicação 
do regime de pagamento de base, desde 
que tenham direito ao benefício de 
pagamentos diretos em conformidade com 
o artigo 9.°.

Or. bg

Alteração 945
Alfreds Rubiks

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

2. Os agricultores que, em 2011, tenham 
ativado pelo menos um direito ao 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento único ou pedido apoio ao 
abrigo do regime de pagamento único por 
superfície, ambos em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, recebem 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do regime de pagamento de base, 
desde que tenham direito ao benefício de 
pagamentos diretos em conformidade com 
o artigo 9.°.

2. Os agricultores que, num ou mais anos 
no período de 2009 a 2011, tenham 
ativado pelo menos um direito ao 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento único ou pedido apoio ao 
abrigo do regime de pagamento único por 
superfície, ambos em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, recebem 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do regime de pagamento de base, 
desde que tenham direito ao benefício de 
pagamentos diretos em conformidade com 
o artigo 9.°.

Or. lv

Alteração 946
Sandra Kalniete, Ivars Godmanis, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os agricultores que, em 2011, tenham 
ativado pelo menos um direito ao 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento único ou pedido apoio ao 
abrigo do regime de pagamento único por 
superfície, ambos em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, recebem 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do regime de pagamento de base, 
desde que tenham direito ao benefício de 
pagamentos diretos em conformidade com 
o artigo 9.°.

2. Os agricultores que, em um ou mais 
anos do período de 2009 a 2011, tenham 
ativado pelo menos um direito ao 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento único ou pedido apoio ao 
abrigo do regime de pagamento único por 
superfície, ambos em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, recebem 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do regime de pagamento de base, 
desde que tenham direito ao benefício de 
pagamentos diretos em conformidade com 
o artigo 9.°.

Or. en
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Alteração 947
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os agricultores que, em 2011, tenham 
ativado pelo menos um direito ao 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento único ou pedido apoio ao 
abrigo do regime de pagamento único por 
superfície, ambos em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, recebem 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do regime de pagamento de base, 
desde que tenham direito ao benefício de 
pagamentos diretos em conformidade com 
o artigo 9.°.

2. Os agricultores que, durante pelo menos 
um ano no período de 2009 a 2011, a 
estabelecer pelo Estado-Membro, tenham 
ativado pelo menos um direito ao 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento único ou pedido apoio ao 
abrigo do regime de pagamento único por 
superfície, ambos em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, recebem 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do regime de pagamento de base, 
desde que tenham direito ao benefício de 
pagamentos diretos em conformidade com 
o artigo 9.°.

Or. en

Alteração 948
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Agnès 
Le Brun, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os agricultores que, em 2011, tenham 
ativado pelo menos um direito ao 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento único ou pedido apoio ao 
abrigo do regime de pagamento único por 
superfície, ambos em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, recebem 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do regime de pagamento de base, 
desde que tenham direito ao benefício de 
pagamentos diretos em conformidade com 
o artigo 9.°.

2. Os agricultores que, em qualquer um 
dos anos de 2009, 2010 ou 2011, a decidir 
pelo Estado-Membro, tenham ativado pelo 
menos um direito ao pagamento ao abrigo 
do regime de pagamento único ou pedido 
apoio ao abrigo do regime de pagamento 
único por superfície, ambos em 
conformidade com o Regulamento (CE) n.º 
73/2009, recebem direitos ao pagamento 
no primeiro ano de aplicação do regime de 
pagamento de base, desde que tenham 
direito ao benefício de pagamentos diretos 
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em conformidade com o artigo 9.°.

Or. en

Alteração 949
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os agricultores que, em 2011, tenham 
ativado pelo menos um direito ao 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento único ou pedido apoio ao 
abrigo do regime de pagamento único por 
superfície, ambos em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, recebem 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do regime de pagamento de base, 
desde que tenham direito ao benefício de 
pagamentos diretos em conformidade com 
o artigo 9.°.

2. Os agricultores que, no ano de 2009, 
2010 ou 2011, tenham ativado pelo menos 
um direito ao pagamento ao abrigo do 
regime de pagamento único ou pedido 
apoio ao abrigo do regime de pagamento 
único por superfície, ambos em 
conformidade com o Regulamento (CE) n.º 
73/2009, recebem direitos ao pagamento 
no primeiro ano de aplicação do regime de 
pagamento de base, desde que tenham 
direito ao benefício de pagamentos diretos 
em conformidade com o artigo 9.°.

Or. en

Alteração 950
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os agricultores que, em 2011, tenham
ativado pelo menos um direito ao 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento único ou pedido apoio ao 
abrigo do regime de pagamento único por 
superfície, ambos em conformidade com o
Regulamento (CE) n.º 73/2009, recebem 

2. Os Estados-Membros podem, até 31 de 
julho de 2013, decidir que só os
agricultores que, em 2010 ou em 2011, 
tenham recebido apoio direto ou 
pagamentos diretos complementares, 
ambos em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, ou aos 
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direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do regime de pagamento de base, 
desde que tenham direito ao benefício de 
pagamentos diretos em conformidade com 
o artigo 9.°.

quais tenham sido atribuídos direitos ao 
pagamento em 2012 ou em 2013, ao abrigo 
do regime de pagamento único, nos termos 
do artigo 64.º ou do anexo IX, pontos B 
ou C do Regulamento (CE) n.º 73/2009, 
recebem direitos ao pagamento no primeiro 
ano de aplicação do regime de pagamento 
de base, desde que tenham direito ao 
benefício de pagamentos diretos em 
conformidade com o artigo 9.°.

Or. en

Justificação

Relativamente à primeira atribuição de direitos, apoiamos a aplicação das mesmas regras 
previstas no Regulamento (CE) n.º 73/2009. Em especial, os direitos só devem ser atribuídos 
com base em pedidos no primeiro ano da aplicação de direitos ou com base num período de 
referência.

Alteração 951
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os agricultores que, em 2011, tenham 
ativado pelo menos um direito ao 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento único ou pedido apoio ao 
abrigo do regime de pagamento único por 
superfície, ambos em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, recebem 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do regime de pagamento de base, 
desde que tenham direito ao benefício de 
pagamentos diretos em conformidade com 
o artigo 9.°.

2. Os agricultores que, em 2010 ou 2011, 
tenham ativado pelo menos um direito ao 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento único existente ou pedido apoio 
ao abrigo do regime de pagamento único 
por superfície, ambos em conformidade 
com o Regulamento (CE) n.º 73/2009, 
recebem direitos ao pagamento no primeiro 
ano de aplicação do novo regime de 
pagamento único, desde que tenham 
direito ao benefício de pagamentos diretos 
em conformidade com o artigo 9.° e 10.º.

Or. en
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Alteração 952
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os agricultores que, em 2011, tenham 
ativado pelo menos um direito ao 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento único ou pedido apoio ao 
abrigo do regime de pagamento único por 
superfície, ambos em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, recebem 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do regime de pagamento de base, 
desde que tenham direito ao benefício de 
pagamentos diretos em conformidade com 
o artigo 9.°.

2. Os agricultores que, em 2010 ou 2011, 
tenham ativado pelo menos um direito ao 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento único ou pedido apoio ao 
abrigo do regime de pagamento único por 
superfície, ambos em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, recebem 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do regime de pagamento de base, 
desde que tenham direito ao benefício de 
pagamentos diretos em conformidade com 
o artigo 9.° e 10.º.

Or. en

Alteração 953
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os agricultores que, em 2011, tenham 
ativado pelo menos um direito ao 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento único ou pedido apoio ao 
abrigo do regime de pagamento único por 
superfície, ambos em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, recebem 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do regime de pagamento de base, 
desde que tenham direito ao benefício de 
pagamentos diretos em conformidade com 
o artigo 9.°.

2. Os Estados-Membros podem decidir 
que os agricultores que, em 2011, tenham 
ativado pelo menos um direito ao 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento único ou pedido apoio ao 
abrigo do regime de pagamento único por 
superfície, ambos em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, recebem 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do regime de pagamento de base, 
desde que tenham direito ao benefício de 
pagamentos diretos em conformidade com 
o artigo 9.°.

Or. en
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Justificação

O requisito de ter ativado direitos em 2011 deve ser facultativo para os Estados-Membros.

Alteração 954
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os agricultores que, em 2011, tenham 
ativado pelo menos um direito ao 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento único ou pedido apoio ao 
abrigo do regime de pagamento único por 
superfície, ambos em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, recebem 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do regime de pagamento de base, 
desde que tenham direito ao benefício de 
pagamentos diretos em conformidade com 
o artigo 9.°.

2. Os Estados-Membros podem decidir 
que apenas os agricultores que, em 2011, 
tenham ativado pelo menos um direito ao 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento único ou pedido apoio ao 
abrigo do regime de pagamento único por 
superfície, ambos em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, recebem 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do regime de pagamento de base, 
desde que tenham direito ao benefício de 
pagamentos diretos em conformidade com 
o artigo 9.°.

Or. fr

Alteração 955
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os agricultores que, em 2011, tenham 
ativado pelo menos um direito ao 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento único ou pedido apoio ao 
abrigo do regime de pagamento único por 
superfície, ambos em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, recebem 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 

2. Os Estados-Membros podem decidir 
que apenas os agricultores que, em 2011, 
tenham ativado pelo menos um direito ao 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento único ou pedido apoio ao 
abrigo do regime de pagamento único por 
superfície, ambos em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, recebem 
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aplicação do regime de pagamento de base, 
desde que tenham direito ao benefício de 
pagamentos diretos em conformidade com 
o artigo 9.°.

direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do regime de pagamento de base, 
desde que tenham direito ao benefício de 
pagamentos diretos em conformidade com 
o artigo 9.°.

Or. fr

Alteração 956
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os agricultores que, em 2011, tenham 
ativado pelo menos um direito ao 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento único ou pedido apoio ao 
abrigo do regime de pagamento único por 
superfície, ambos em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, recebem 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do regime de pagamento de base, 
desde que tenham direito ao benefício de 
pagamentos diretos em conformidade com 
o artigo 9.°.

2. Os Estados-Membros podem, até 1 de 
agosto de 2013, decidir que só os
agricultores que, em 2011, tenham ativado 
pelo menos um direito ao pagamento ao 
abrigo do regime de pagamento único ou 
pedido apoio ao abrigo do regime de 
pagamento único por superfície, ambos em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 73/2009, recebem direitos ao 
pagamento no primeiro ano de aplicação 
do regime de pagamento de base, desde 
que tenham direito ao benefício de 
pagamentos diretos em conformidade com 
o artigo 9.°.

Or. en

Alteração 957
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os agricultores que, em 2011, tenham 
ativado pelo menos um direito ao 
pagamento ao abrigo do regime de 

2. Os Estados-Membros podem decidir 
que apenas os agricultores que, em 2011, 
tenham ativado pelo menos um direito ao 
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pagamento único ou pedido apoio ao 
abrigo do regime de pagamento único por 
superfície, ambos em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, recebem 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do regime de pagamento de base, 
desde que tenham direito ao benefício de 
pagamentos diretos em conformidade com 
o artigo 9.°.

pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento único ou pedido apoio ao 
abrigo do regime de pagamento único por 
superfície, ambos em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, recebem 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do regime de pagamento de base, 
desde que tenham direito ao benefício de 
pagamentos diretos em conformidade com 
o artigo 9.°.

Or. fr

Alteração 958
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os agricultores que, em 2011, tenham 
ativado pelo menos um direito ao 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento único ou pedido apoio ao 
abrigo do regime de pagamento único por 
superfície, ambos em conformidade com o
Regulamento (CE) n.º 73/2009, recebem 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do regime de pagamento de base, 
desde que tenham direito ao benefício de 
pagamentos diretos em conformidade com 
o artigo 9.°.

2. Os agricultores que, em 2011, tenham 
ativado pelo menos um direito ao 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento único, ou que não tendo direito
ao pagamento único beneficiaram de 
algum dos apoios igualmente 
contemplados no Regulamento (CE) n.º 
73/2009, ou se lhes foram atribuídos 
direitos de pagamento único pela primeira 
vez em 2012 ou 2013, recebem direitos ao 
pagamento no primeiro ano de aplicação 
do regime de pagamento de base, desde 
que tenham direito ao benefício de 
pagamentos diretos em conformidade com 
o artigo 9.°.

Or. es

Justificação

Para la asignación de derechos de pago base, además de tener en cuenta a los agricultores 
que activaron al menos un derecho de pago único en 2011, debería considerarse también a 
quienes percibieron ese año pagos directos en virtud del Reglamento (CE) 73/2009 
correspondientes a sectores que aún no se habían integrado en el régimen de pago único, o 
sectores que mantenían un determinado porcentaje acoplado hasta 2012.De forma especial,
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se considera necesaria la inclusión de los beneficiarios de prima por vaca nodriza conforme 
al artículo 111 del Reglamento 73/2009, para garantizar el acceso a los pagos a aquellos 
beneficiarios que por sus particularidades en el acceso a la actividad, pudieran no haber 
participado del régimen de pago único en 2011, por estar esta prima totalmente acoplada. No 
sería justo dejarlos fuera del sistema cuando puede darse el caso de haber pertenecido al 
mismo durante muchos años. Asimismo, se debe considerar en esta primera asignación a los 
nuevos productores que recibieron derechos de la reserva nacional en 2012 o 2013.

Alteração 959
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os agricultores que, em 2011, tenham 
ativado pelo menos um direito ao 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento único ou pedido apoio ao 
abrigo do regime de pagamento único por 
superfície, ambos em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, recebem 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do regime de pagamento de base, 
desde que tenham direito ao benefício de 
pagamentos diretos em conformidade com 
o artigo 9.°.

2. Os agricultores que, em 2011, tenham 
ativado pelo menos um direito ao 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento único ou pedido apoio ao 
abrigo do regime de pagamento único por 
superfície ou de prémio por vaca em 
aleitamento em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, ou se lhes 
foram atribuídos direitos de pagamento 
único pela primeira vez em 2012 ou 2013,
recebem direitos ao pagamento no primeiro 
ano de aplicação do regime de pagamento 
de base, desde que tenham direito ao 
benefício de pagamentos diretos em 
conformidade com o artigo 9.°.

Or. es

Justificação

Não seria justo que os beneficiários do prémio por vaca em aleitamento ficassem de fora do 
sistema quando podem ter feito parte do mesmo durante muitos anos. De igual forma, deve-se 
contemplar o caso da primeira atribuição aos novos produtores que receberam direitos da 
reserva nacional em 2012 ou que vão receber em 2013.

Alteração 960
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os agricultores que, em 2011, tenham 
ativado pelo menos um direito ao 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento único ou pedido apoio ao 
abrigo do regime de pagamento único por 
superfície, ambos em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, recebem 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do regime de pagamento de base, 
desde que tenham direito ao benefício de 
pagamentos diretos em conformidade com 
o artigo 9.°.

2. Os agricultores que, em 2011, tenham 
ativado pelo menos um direito ao 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento único ou pedido apoio ao 
abrigo do regime de pagamento único por 
superfície ou de prémio por vaca em 
aleitamento, em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, ou se lhes 
foram atribuídos direitos de pagamento 
único pela primeira vez em 2012 ou 2013,
recebem direitos ao pagamento no primeiro 
ano de aplicação do regime de pagamento 
de base, desde que tenham direito ao 
benefício de pagamentos diretos em 
conformidade com o artigo 9.°.

Or. es

Justificação

Debería considerarse también a los que percibieron ese año pagos directos en virtud del 
Reglamento (CE) 73/2009 de sectores que aún no se habían integrado en el régimen de pago 
único, ( sector de los frutos de cáscara en ES) o sectores que mantenían un determinado 
porcentaje acoplado hasta 2012 ( arroz,  forrajes desecados y  proteaginosas). También a  
los beneficiarios de  prima por vaca nodriza para garantizar el acceso a los pagos a aquellos 
beneficiarios que pudieran no haber participado del régimen de pago único en 2011, por 
estar esta prima totalmente acoplada. Asimismo, se debe considerar en esta primera 
asignación a los nuevos productores que recibieron derechos de la reserva nacional en 2012 
ó en 2013.

Alteração 961
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os agricultores que, em 2011, tenham 
ativado pelo menos um direito ao 

2. Os agricultores que, em 2011, tenham 
ativado pelo menos um direito ao 
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pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento único ou pedido apoio ao 
abrigo do regime de pagamento único por 
superfície, ambos em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, recebem 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do regime de pagamento de base, 
desde que tenham direito ao benefício de 
pagamentos diretos em conformidade com 
o artigo 9.°.

pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento único ou pedido apoio ao 
abrigo do regime de pagamento único por 
superfície ou de prémio por vaca em 
aleitamento, em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, ou se lhes 
foram atribuídos direitos de pagamento 
único pela primeira vez em 2012 ou 2013,
recebem direitos ao pagamento no primeiro 
ano de aplicação do regime de pagamento 
de base, desde que tenham direito ao 
benefício de pagamentos diretos em 
conformidade com o artigo 9.°.

Or. es

Alteração 962
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os agricultores que, em 2011, tenham 
ativado pelo menos um direito ao 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento único ou pedido apoio ao 
abrigo do regime de pagamento único por 
superfície, ambos em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, recebem 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do regime de pagamento de base, 
desde que tenham direito ao benefício de 
pagamentos diretos em conformidade com 
o artigo 9.°.

2. Os agricultores que, em 2011, tenham 
ativado pelo menos um direito ao 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento único ou pedido apoio ao 
abrigo do regime de pagamento único por 
superfície, ambos em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, ou que 
tenham apresentado elementos de prova 
de uma produção agrícola ativa (definida 
como a produção animal ou o cultivo de 
produtos agrícolas, incluindo a colheita, a 
ordenha, a criação de animais e a 
detenção de animais para fins de 
produção), tais como um formulário do 
sistema integrado de gestão e de controlo,
recebem direitos ao pagamento no primeiro 
ano de aplicação do regime de pagamento 
de base, desde que tenham direito ao 
benefício de pagamentos diretos em 
conformidade com o artigo 9.°.

Or. en
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Alteração 963
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do primeiro parágrafo, os 
Estados-Membros podem:
i) não considerar elegíveis todas as 
superfícies agrícolas;
ii) afetar um coeficiente aos hectares 
elegíveis para algumas categorias de 
superfícies, nomeadamente as que são 
naturalmente pouco produtivas;

Or. fr

Alteração 964
Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do primeiro parágrafo, os 
agricultores recebem direitos ao pagamento 
no primeiro ano de aplicação do regime de 
pagamento de base, desde que tenham 
direito ao benefício de pagamentos diretos 
em conformidade com o artigo 9.° e em 
2011:

Em derrogação do primeiro parágrafo, os 
agricultores recebem direitos ao pagamento 
no primeiro ano de aplicação do regime de 
pagamento de base, desde que tenham 
direito ao benefício de pagamentos diretos 
em conformidade com o artigo 9.° e em
2014:

Or. de

Alteração 965
Michel Dantin, Agnès Le Brun



PE492.793v01-00 18/172 AM\907854PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do primeiro parágrafo, os 
agricultores recebem direitos ao pagamento 
no primeiro ano de aplicação do regime de 
pagamento de base, desde que tenham 
direito ao benefício de pagamentos diretos 
em conformidade com o artigo 9.° e em
2011:

Em derrogação do primeiro parágrafo, os 
Estados-Membros podem decidir que os
agricultores recebem direitos ao pagamento 
no primeiro ano de aplicação do regime de 
pagamento de base, desde que tenham 
direito ao benefício de pagamentos diretos 
em conformidade com o artigo 9.° e num 
dos anos de 2009, 2010 ou 2011:

Or. fr

Alteração 966
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do primeiro parágrafo, os 
agricultores recebem direitos ao pagamento 
no primeiro ano de aplicação do regime de 
pagamento de base, desde que tenham 
direito ao benefício de pagamentos diretos 
em conformidade com o artigo 9.° e em
2011:

Em derrogação do primeiro parágrafo, os 
agricultores recebem direitos ao pagamento 
no primeiro ano de aplicação do regime de 
pagamento de base, desde que tenham 
direito ao benefício de pagamentos diretos 
em conformidade com o artigo 9.° e,
durante pelo menos um ano no período de 
2009 a 2011, a estabelecer pelo 
Estado-Membro:

Or. en

Alteração 967
Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do primeiro parágrafo, os 
agricultores recebem direitos ao pagamento 
no primeiro ano de aplicação do regime de 
pagamento de base, desde que tenham 
direito ao benefício de pagamentos diretos 
em conformidade com o artigo 9.° e em
2011:

Em derrogação do primeiro parágrafo, os 
agricultores recebem direitos ao pagamento 
no primeiro ano de aplicação do regime de 
pagamento de base, desde que tenham 
direito ao benefício de pagamentos diretos 
em conformidade com o artigo 9.° e no
período de 2009 a 2011:

Or. en

Alteração 968
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, 
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do primeiro parágrafo, os 
agricultores recebem direitos ao pagamento 
no primeiro ano de aplicação do regime de 
pagamento de base, desde que tenham 
direito ao benefício de pagamentos diretos 
em conformidade com o artigo 9.° e em 
2011:

Em derrogação do primeiro parágrafo, os 
agricultores recebem direitos ao pagamento 
no primeiro ano de aplicação do regime de 
pagamento de base, desde que tenham 
direito ao benefício de pagamentos diretos 
em conformidade com o artigo 9.° e em 
qualquer um dos anos de 2009, 2010 ou
2011:

Or. en

Alteração 969
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do primeiro parágrafo, os 
agricultores recebem direitos ao pagamento 

Quando os Estados-Membros tenham 
tomado a decisão referida no primeiro 
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no primeiro ano de aplicação do regime de 
pagamento de base, desde que tenham 
direito ao benefício de pagamentos diretos 
em conformidade com o artigo 9.° e em 
2011:

parágrafo e em derrogação desse
parágrafo, os agricultores recebem direitos 
ao pagamento no primeiro ano de aplicação 
do regime de pagamento de base, desde 
que tenham direito ao benefício de 
pagamentos diretos em conformidade com 
o artigo 9.° e em 2010 ou em 2011:

Or. en

Alteração 970
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do primeiro parágrafo, os 
agricultores recebem direitos ao 
pagamento no primeiro ano de aplicação 
do regime de pagamento de base, desde 
que tenham direito ao benefício de 
pagamentos diretos em conformidade com 
o artigo 9.° e em 2011:

Em derrogação do primeiro parágrafo, os 
agricultores podem receber, caso o 
Estado-Membro assim o decida, direitos 
ao pagamento no primeiro ano de aplicação 
do regime de pagamento de base, desde 
que tenham direito ao benefício de 
pagamentos diretos em conformidade com 
o artigo 9.° e em 2011:

Or. es

Alteração 971
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do primeiro parágrafo, os 
agricultores recebem direitos ao 
pagamento no primeiro ano de aplicação 
do regime de pagamento de base, desde 
que tenham direito ao benefício de 
pagamentos diretos em conformidade com 

Em derrogação do primeiro parágrafo, os 
agricultores podem receber, caso o 
Estado-Membro assim o decida, direitos 
ao pagamento no primeiro ano de aplicação 
do regime de pagamento de base, desde 
que tenham direito ao benefício de 
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o artigo 9.° e em 2011: pagamentos diretos em conformidade com 
o artigo 9.° e em 2011:

Or. es

Justificação

Os Estados-Membros devem dispor de flexibilidade suficiente para incluir ou excluir 
determinados agricultores como beneficiários do regime de pagamento de base que, tal como 
alguns produtores de frutas, produtos hortícolas e vinha, se encontram fora do atual regime 
de pagamento único.

Alteração 972
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do primeiro parágrafo, os 
agricultores recebem direitos ao pagamento 
no primeiro ano de aplicação do regime de 
pagamento de base, desde que tenham 
direito ao benefício de pagamentos diretos 
em conformidade com o artigo 9.° e em 
2011:

Em derrogação do primeiro parágrafo, os 
Estados-Membros podem decidir que os
agricultores recebem direitos ao pagamento 
no primeiro ano de aplicação do regime de 
pagamento de base, desde que tenham 
direito ao benefício de pagamentos diretos 
em conformidade com o artigo 9.° e em 
2011:

Or. fr

Alteração 973
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do primeiro parágrafo, os 
agricultores recebem direitos ao pagamento 
no primeiro ano de aplicação do regime de 
pagamento de base, desde que tenham 
direito ao benefício de pagamentos diretos 

Em derrogação do primeiro parágrafo, os 
Estados-Membros podem decidir que os
agricultores recebem direitos ao pagamento 
no primeiro ano de aplicação do regime de 
pagamento de base, desde que tenham 
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em conformidade com o artigo 9.° e em 
2011:

direito ao benefício de pagamentos diretos 
em conformidade com o artigo 9.° e em 
2011:

Or. fr

Alteração 974
Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do primeiro parágrafo, os 
agricultores recebem direitos ao 
pagamento no primeiro ano de aplicação 
do regime de pagamento de base, desde 
que tenham direito ao benefício de 
pagamentos diretos em conformidade com 
o artigo 9.° e em 2011:

Em derrogação do primeiro parágrafo, os 
agricultores podem receber direitos ao 
pagamento no primeiro ano de aplicação 
do regime de pagamento de base, desde 
que tenham direito ao benefício de 
pagamentos diretos em conformidade com 
o artigo 9.° e em 2011:

Or. de

Justificação

Esclarece-se que o Estado-Membro poderá utilizar, se necessário, o regime de pagamento de 
base especialmente sobre vinhas, mas não é obrigado a fazê-lo. O Estado-Membro deverá ter 
a liberdade de reafetar os recursos para programas de apoio específicos para a viticultura e 
as vinhas.

Alteração 975
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do primeiro parágrafo, os 
agricultores recebem direitos ao pagamento 
no primeiro ano de aplicação do regime de 
pagamento de base, desde que tenham
direito ao benefício de pagamentos diretos 

Em derrogação do primeiro parágrafo, os 
agricultores recebem direitos ao pagamento 
no primeiro ano de aplicação do regime de 
pagamento único, desde que tenham 
direito ao benefício de pagamentos diretos 
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em conformidade com o artigo 9.° e em 
2011:

em conformidade com o artigo 9.° e em 
2011:

Or. en

Alteração 976
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 21.º – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ao abrigo do regime de pagamento 
único, não tenham ativado qualquer direito, 
mas produzido exclusivamente frutos, 
produtos hortícolas e/ou cultivado 
exclusivamente vinhas;

a) Ao abrigo do regime de pagamento 
único, não tenham ativado qualquer direito, 
mas produzido exclusivamente frutos, 
produtos hortícolas e/ou cultivado 
exclusivamente vinhas; tenham realizado 
atividades de produção animal ou de 
cultivo de produtos agrícolas, incluindo a 
colheita, a ordenha, a criação de animais 
e a detenção de animais para fins de 
produção;

Or. en

Alteração 977
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) ao abrigo do regime de pagamento 
único, não tenham ativado qualquer direito, 
mas produzido exclusivamente frutas, 
produtos hortícolas e/ou cultivado 
exclusivamente vinhas;

a) ao abrigo do regime de pagamento 
único, não tenham ativado qualquer direito, 
mas produzido exclusivamente frutas, 
produtos hortícolas e/ou cultivado 
exclusivamente vinhas, e/ou tinham 
produções agrícolas ou pecuárias que 
dispunham de apoios associados com base 
no Regulamento (CE) n.º 1782/2003 ou 
no Regulamento (CE) n.º 73/2009, após o 
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período selecionado pelo Estado-Membro 
com base no artigo 63.º do Regulamento 
(CE) n.º 73/2009 para a integração de 
apoios associados à produção no regime 
de pagamento único, e/ou mantiveram 
com fins agrícolas cavalos vivos para a 
produção de carne.

Or. es

Justificação

A proposta de regulamento estabelece que para se poder receber os direitos de pagamento de 
base os agricultores devem ter ativado, em 2011, pelo menos um direito de pagamento ao 
abrigo do regime de pagamento único ou ter solicitado o apoio ao abrigo do regime de 
pagamento único por superfície. Contudo, considera-se necessário estabelecer exceções à 
atribuição de direitos de pagamento de base para os setores que foram excluídos em 2012, 
assim como para outras situações, visto que caso contrário impedir-se-á alguns agricultores 
de poderem receber direitos de pagamento de base.

Alteração 978
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 21.º - n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ao abrigo do regime de pagamento 
único, não tenham ativado qualquer direito, 
mas produzido exclusivamente frutos, 
produtos hortícolas e/ou cultivado 
exclusivamente vinhas;

a) Ao abrigo do regime de pagamento 
único, não tenham ativado qualquer direito, 
mas produzido exclusivamente frutos, 
produtos hortícolas e/ou cultivado 
exclusivamente vinhas, os choupais de 
rotação curta, os castanhais, as batatas, 
os viveiros e as estufas móveis;

Or. it

Alteração 979
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Proposta de regulamento
Artigo 21.º – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ao abrigo do regime de pagamento 
único, não tenham ativado qualquer direito, 
mas produzido exclusivamente frutos, 
produtos hortícolas e/ou cultivado 
exclusivamente vinhas;

a) Ao abrigo do regime de pagamento 
único, não tenham ativado qualquer direito, 
mas produzido frutos, produtos hortícolas, 
sementes e batatas de conservação, 
culturas ornamentais e/ou cultivado 
exclusivamente vinhas;

Or. en

Alteração 980
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 21.º – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ao abrigo do regime de pagamento 
único, não tenham ativado qualquer direito, 
mas produzido exclusivamente frutos, 
produtos hortícolas e/ou cultivado 
exclusivamente vinhas;

a) Ao abrigo do regime de pagamento 
único, não tenham ativado qualquer direito, 
e produzido frutos, produtos hortícolas, 
batatas de conservação e/ou cultivado 
vinhas;

Or. en

Alteração 981
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) ao abrigo do regime de pagamento 
único, não tenham ativado qualquer direito, 
mas produzido exclusivamente frutas, 
produtos hortícolas e/ou cultivado 
exclusivamente vinhas;

a) ao abrigo do regime de pagamento 
único, não tenham ativado qualquer direito, 
mas produzido frutas, produtos hortícolas, 
batatas e/ou cultivado vinhas ou olival;
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Or. es

Justificação

É praticamente impossível identificar com caráter exclusivo os produtores deste tipo de 
cultivo. Para além disso criar-se-ia uma situação agrícola idêntica às explorações mistas.

Alteração 982
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ao abrigo do regime de pagamento 
único, não tenham ativado qualquer direito, 
mas produzido exclusivamente frutos, 
produtos hortícolas e/ou cultivado 
exclusivamente vinhas;

a) Ao abrigo do regime de pagamento 
único, não tenham ativado qualquer direito, 
mas produzido exclusivamente frutos, 
produtos hortícolas e/ou cultivado 
exclusivamente vinhas e/ou prados 
permanentes;

Or. de

Alteração 983
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 21.º – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ao abrigo do regime de pagamento 
único, não tenham ativado qualquer direito, 
mas produzido exclusivamente frutos, 
produtos hortícolas e/ou cultivado 
exclusivamente vinhas;

a) Ao abrigo do regime de pagamento 
único existente, não tenham ativado 
qualquer direito, mas produzido 
exclusivamente frutos, produtos hortícolas 
e/ou cultivado exclusivamente vinhas;

Or. en

Alteração 984
Astrid Lulling
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Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) desde que seja apresentada uma 
prova de arrendamento ou de compra com 
data até 31 de dezembro de 2011 para as
superfícies agrícolas pelas quais o 
agricultor pretende receber um direito ao 
pagamento direto.

Or. fr

Alteração 985
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem decidir que 
só os agricultores que tenham realizado 
atividades de produção animal ou de 
cultivo de produtos agrícolas, incluindo a 
colheita, a ordenha, a criação de animais 
e a detenção de animais para fins de 
produção, em 2011, recebem direitos ao 
pagamento.

Or. en

Justificação

Isto deve abordar a questão dos proprietários que solicitam pagamentos diretos, o que daria 
a opção aos Estados-Membros de restringir a atribuição de direitos àqueles que tenham 
realizado atividades de produção agrícola em 2011.

Alteração 986
Mairead McGuinness, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Salvo em casos de força maior ou 
circunstâncias excecionais, o número de 
direitos ao pagamento atribuídos por 
agricultor é igual ao número de hectares 
elegíveis, na aceção do artigo 25.º, n.º 2, 
que declare nos termos do artigo 26.º, n.º 1, 
para 2014. 

Salvo em casos de força maior ou 
circunstâncias excecionais, o número de 
direitos ao pagamento atribuídos por 
agricultor é igual ao número de hectares 
elegíveis, na aceção do artigo 25.º, n.º 2, 
que declare nos termos do artigo 26.º, n.º 1, 
para 2014. Contudo, os Estados-Membros 
podem limitar o número de direitos 
atribuídos a agricultores individuais ao 
número de hectares elegíveis, na aceção 
do artigo 34.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 
n.º 73/2009, que o agricultor tenha 
declarado num ano de referência, 2009, 
2010 ou 2011, a decidir pelo Estado-
Membro, ou 2014, considerando-se o que 
for menor.

Or. en

Alteração 987
Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Salvo em casos de força maior ou 
circunstâncias excecionais, o número de 
direitos ao pagamento atribuídos por 
agricultor é igual ao número de hectares 
elegíveis, na aceção do artigo 25.º, n.º 2, 
que declare nos termos do artigo 26.º, n.º 
1, para 2014. 

Suprimido

Or. en

Alteração 988
Liam Aylward, Marian Harkin
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Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Salvo em casos de força maior ou 
circunstâncias excecionais, o número de 
direitos ao pagamento atribuídos por 
agricultor é igual ao número de hectares 
elegíveis, na aceção do artigo 25.º, n.º 2, 
que declare nos termos do artigo 26.º, n.º 
1, para 2014. 

Suprimido

Or. en

Alteração 989
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Salvo em casos de força maior ou 
circunstâncias excecionais, o número de 
direitos ao pagamento atribuídos por 
agricultor é igual ao número de hectares
elegíveis, na aceção do artigo 25.º, n.º 2, 
que declare nos termos do artigo 26.º, n.º 
1, para 2014.

Salvo em casos de força maior ou 
circunstâncias excecionais, o número de 
direitos ao pagamento elegíveis, na aceção 
do artigo 25.º, n.º 2, de que o agricultor 
dispunha na sua exploração no ano de 
referência estabelecido pelo 
Estado-Membro, que deverá ser anterior 
ao da apresentação da proposta de 
reforma da PAC.

Or. es

Alteração 990
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

Salvo em casos de força maior ou 
circunstâncias excecionais, o número de 
direitos ao pagamento atribuídos por 
agricultor é igual ao número de hectares 
elegíveis, na aceção do artigo 25.º, n.º 2, 
que declare nos termos do artigo 26.º, n.º 1, 
para 2014.

Salvo em casos de força maior ou 
circunstâncias excecionais, o número de 
direitos ao pagamento atribuídos por 
agricultor é igual ao número de hectares 
elegíveis, na aceção do artigo 25.º, n.º 2, 
que declare nos termos do artigo 26.º, n.º 1, 
para 2014, com um número máximo que 
não ultrapasse o número de direitos 
utilizados na média dos anos 2009 a 2011.

Or. es

Alteração 991
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Salvo em casos de força maior ou 
circunstâncias excecionais, o número de 
direitos ao pagamento atribuídos por 
agricultor é igual ao número de hectares 
elegíveis, na aceção do artigo 25.º, n.º 2, 
que declare nos termos do artigo 26.º, n.º 1, 
para 2014.

Salvo em casos de força maior ou 
circunstâncias excecionais, o número de 
direitos ao pagamento atribuídos por 
agricultor é igual ao número de hectares 
elegíveis, na aceção do artigo 25.º, n.º 2, ou 
a uma parte desses hectares elegíveis 
determinada pelos Estados-Membros de 
forma objetiva e não discriminatória, que 
o agricultor declare nos termos do artigo 
26.º, n.º 1, para 2014.

Or. fr

Alteração 992
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

Salvo em casos de força maior ou 
circunstâncias excecionais, o número de 
direitos ao pagamento atribuídos por 
agricultor é igual ao número de hectares 
elegíveis, na aceção do artigo 25.º, n.º 2, 
que declare nos termos do artigo 26.º, n.º 1, 
para 2014.

Sob reserva da aplicação do n.º 2, 
segundo parágrafo, alínea b), e salvo em 
casos de força maior ou circunstâncias 
excecionais, o número de direitos ao 
pagamento atribuídos por agricultor é igual 
ao número de hectares elegíveis, na aceção 
do artigo 25.º, n.º 2, que este declare nos 
termos do artigo 26.º, n.º 1, para 2014.

Or. fr

Alteração 993
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do número anterior, os 
Estados-Membros poderão limitar o 
número de hectares elegíveis a serem 
tidos em conta para a atribuição de 
direitos por agricultor, para que não se 
ultrapasse o número de hectares 
declarados num ano ou período de 
referência anterior, entre 2009 e 2011.

Or. es

Justificação

Existe o risco de um aumento significativo do número de hectares elegíveis que sejam 
declarados em 2014, resultando numa enorme redução do nível de apoio médio por hectare. 
É necessário estabelecer um limite máximo para o número de hectares relativamente aos 
quais se efetuará a primeira atribuição de direitos de pagamento.

Alteração 994
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do número anterior, os 
Estados-Membros poderão limitar o 
número de hectares elegíveis a serem 
tidos em conta para a atribuição de 
direitos por agricultor, para que não se 
ultrapasse o número de hectares 
declarados num ano ou período de 
referência anterior, entre 2009 e 2011.

Or. es

Justificação

Deve-se limitar a superfície sobre a qual sejam aplicados os pagamentos diretos a uma 
superfície com dimensão semelhante à utilizada no cálculo da convergência externa entre os 
Estados-Membros.

Alteração 995
Sylvie Goulard, Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do n.º 2, alínea a), os 
Estados-Membros que, de acordo com o 
Regulamento UE [...] no que respeita ao 
regime de pagamento único e ao apoio 
aos viticultores, tenham optado por não 
reduzir, a partir de 2015, os programas de 
apoio no setor vitivinícola para aumentar 
os seus limites máximos nacionais de 
pagamentos diretos, podem optar por 
excluir a viticultura das superfícies 
elegíveis para o regime de pagamento de 
base.

Or. en
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Alteração 996
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 21.º – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A Em derrogação ao primeiro 
parágrafo do n.º 2, recebem direitos ao 
pagamento no primeiro ano de aplicação 
do regime de pagamento básico, desde que 
tenham direito à atribuição de 
pagamentos diretos nos termos do artigo 
9.º, os agricultores que se estabeleceram 
em 2012 e 2013 sob a condição de se 
comprometerem a não transferir os 
direitos ao pagamento durante 5 anos, à 
utilização anual dos mesmos e à proibição 
de arrendamento dos terrenos e dos 
direitos de pagamento objeto de 
solicitação.

Or. it

Alteração 997
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A Em derrogação ao primeiro 
parágrafo do n.º 2, recebem direitos ao 
pagamento no primeiro ano de aplicação 
do regime de pagamento básico, desde que 
tenham direito à atribuição de 
pagamentos diretos nos termos do artigo 
9.º, os agricultores que se estabeleceram 
em 2012 e 2013 sob a condição de se 
comprometerem a não transferir os 
direitos ao pagamento durante 5 anos, à 
utilização anual dos mesmos e à proibição 
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de arrendamento dos terrenos e dos 
direitos de pagamento objeto de 
solicitação.

Or. it

Justificação

A proposta da Comissão Europeia prevê um vazio jurídico para os novos agricultores, 
incluindo os jovens, que se estabeleceram ou se estabelecerão em 2012 e 2013. Por esta 
razão, é necessário prever a atribuição de direitos de pagamento aos jovens agricultores, 
fixando normas mais restritivas a fim de evitar especulações.

Alteração 998
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os agricultores que detenham 
direitos especiais ao pagamento em 2013 
terão direitos especiais atribuídos em 
2014, cujo valor unitário é reduzido todos 
os anos em função da percentagem 
aplicável para a convergência dos 
pagamentos relacionados com a 
superfície. Esses direitos especiais são 
ativados pelo agricultor através de um 
procedimento específico.

Or. fr

Alteração 999
Liam Aylward, Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em caso de venda ou arrendamento da 
sua exploração ou de parte desta, as 

Suprimido
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pessoas singulares ou coletivas que 
estejam em conformidade com o n.º 2 
podem, por contrato assinado antes de 15 
de maio de 2014, transferir o direito de 
receber direitos ao pagamento a que se 
refere o n.º 1 a um único agricultor, desde 
que este último satisfaça as condições 
estabelecidas no artigo 9.º.

Or. en

Justificação

Para evitar a especulação no mercado fundiário que poderia resultar da fixação de um ano 
de referência no futuro, propõe-se uma cláusula adicional à última frase do artigo 21.º, n.º 2, 
que permita aos Estados-Membros limitar o número de direitos atribuídos em 2014 ao 
número de hectares elegíveis declarados num ano de referência anterior, 2009, 2010 ou 
2011, considerando-se o que for menor.

Alteração 1000
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em caso de venda ou arrendamento da 
sua exploração ou de parte desta, as 
pessoas singulares ou coletivas que 
estejam em conformidade com o n.º 2 
podem, por contrato assinado antes de 15 
de maio de 2014, transferir o direito de 
receber direitos ao pagamento a que se 
refere o n.º 1 a um único agricultor, desde 
que este último satisfaça as condições 
estabelecidas no artigo 9.º.

Suprimido

Or. fr

Alteração 1001
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela
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Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em caso de venda ou arrendamento da 
sua exploração ou de parte desta, as 
pessoas singulares ou coletivas que 
estejam em conformidade com o n.º 2 
podem, por contrato assinado antes de 15 
de maio de 2014, transferir o direito de 
receber direitos ao pagamento a que se 
refere o n.º 1 a um único agricultor, desde 
que este último satisfaça as condições 
estabelecidas no artigo 9.º.

Suprimido

Or. es

Alteração 1002
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em caso de venda ou arrendamento da 
sua exploração ou de parte desta, as 
pessoas singulares ou coletivas que 
estejam em conformidade com o n.º 2 
podem, por contrato assinado antes de 15 
de maio de 2014, transferir o direito de 
receber direitos ao pagamento a que se 
refere o n.º 1 a um único agricultor, desde 
que este último satisfaça as condições 
estabelecidas no artigo 9.º.

3. Em caso de venda, transferência de 
propriedade por sucessão, herança, venda
ou arrendamento da sua exploração ou de 
parte desta, os agricultores que estejam em 
conformidade com o n.º 2 podem, por 
contrato assinado antes de 15 de maio de 
2014, transferir o direito de receber direitos 
ao pagamento a que se refere o n.º 1 aos 
agricultores que receberam a exploração 
ou parte dela, desde que estes últimos 
satisfaçam as condições estabelecidas no 
artigo 9.º.

Or. es

Justificação

É necessário contemplar situações de transferência de propriedade distintas da cisão e 
arrendamento.
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Alteração 1003
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em caso de venda ou arrendamento da 
sua exploração ou de parte desta, as 
pessoas singulares ou coletivas que estejam 
em conformidade com o n.º 2 podem, por 
contrato assinado antes de 15 de maio de 
2014, transferir o direito de receber direitos 
ao pagamento a que se refere o n.º 1 a um 
único agricultor, desde que este último 
satisfaça as condições estabelecidas no 
artigo 9.º.

3. Em caso de transferência, incluindo 
venda, arrendamento ou herança da sua 
exploração ou de parte desta, as pessoas 
singulares ou coletivas que estejam em 
conformidade com o n.º 2 podem, por 
contrato assinado antes de 15 de maio de 
2014, transferir o direito de receber direitos 
ao pagamento a que se refere o n.º 1 a um 
ou mais agricultores, desde que estes 
últimos satisfaçam as condições 
estabelecidas no artigo 9.º.

Or. en

Alteração 1004
George Lyon, Phil Bennion

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em caso de venda ou arrendamento da 
sua exploração ou de parte desta, as 
pessoas singulares ou coletivas que 
estejam em conformidade com o n.º 2 
podem, por contrato assinado antes de 15 
de maio de 2014, transferir o direito de 
receber direitos ao pagamento a que se 
refere o n.º 1 a um único agricultor, desde 
que este último satisfaça as condições 
estabelecidas no artigo 9.º.

3. Em caso de venda, cisão, fusão ou 
arrendamento da sua exploração ou de 
parte desta, os agricultores que estejam em 
conformidade com o n.º 2 podem, por 
contrato assinado antes de 15 de maio de 
2014, transferir o direito de receber direitos 
ao pagamento a que se refere o n.º 1 a um 
ou mais agricultores que tenham recebido 
a exploração ou parte dela, desde que 
estes últimos satisfaçam as condições 
estabelecidas no artigo 9.º.

Or. en
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Alteração 1005
Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em caso de venda ou arrendamento da 
sua exploração ou de parte desta, as 
pessoas singulares ou coletivas que estejam 
em conformidade com o n.º 2 podem, por 
contrato assinado antes de 15 de maio de 
2014, transferir o direito de receber direitos 
ao pagamento a que se refere o n.º 1 a um 
único agricultor, desde que este último 
satisfaça as condições estabelecidas no 
artigo 9.º.

3. Em caso de venda, cisão, fusão ou 
arrendamento da sua exploração ou de 
parte desta, as pessoas singulares ou 
coletivas que estejam em conformidade 
com o n.º 2 podem, por contrato assinado 
antes de 15 de maio de 2014, transferir o 
direito de receber direitos ao pagamento a 
que se refere o n.º 1 a um ou mais 
agricultores, desde que estes últimos 
satisfaçam as condições estabelecidas no 
artigo 9.º.

Or. en

Alteração 1006
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em caso de venda ou arrendamento da 
sua exploração ou de parte desta, as 
pessoas singulares ou coletivas que estejam 
em conformidade com o n.º 2 podem, por 
contrato assinado antes de 15 de maio de 
2014, transferir o direito de receber direitos 
ao pagamento a que se refere o n.º 1 a um 
único agricultor, desde que este último 
satisfaça as condições estabelecidas no 
artigo 9.º.

3. Em caso de venda ou arrendamento da 
sua exploração ou de parte desta, as 
pessoas singulares ou coletivas que estejam 
em conformidade com o n.º 2 podem, por 
contrato assinado antes de 15 de maio de 
2014, transferir o direito de receber direitos 
ao pagamento a que se refere o n.º 1, na 
totalidade ou em parte, ao agricultor que 
receba a exploração ou parte dela, desde 
que este último satisfaça as condições 
estabelecidas no artigo 9.º.

Or. en
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Alteração 1007
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em caso de venda ou arrendamento da 
sua exploração ou de parte desta, as 
pessoas singulares ou coletivas que estejam 
em conformidade com o n.º 2 podem, por 
contrato assinado antes de 15 de maio de 
2014, transferir o direito de receber direitos 
ao pagamento a que se refere o n.º 1 a um 
único agricultor, desde que este último 
satisfaça as condições estabelecidas no 
artigo 9.º.

3. Em caso de venda ou arrendamento da 
sua exploração ou de parte desta, as 
pessoas singulares ou coletivas que estejam 
em conformidade com o n.º 2 podem, por 
contrato assinado antes de 15 de maio de 
2014, transferir o direito de receber direitos 
ao pagamento a que se refere o n.º 1 a um 
ou mais agricultores, desde que estes 
satisfaçam as condições estabelecidas no 
artigo 9.º.

Or. en

Alteração 1008
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em caso de venda ou arrendamento da 
sua exploração ou de parte desta, as 
pessoas singulares ou coletivas que estejam 
em conformidade com o n.º 2 podem, por 
contrato assinado antes de 15 de maio de 
2014, transferir o direito de receber direitos 
ao pagamento a que se refere o n.º 1 a um 
único agricultor, desde que este último 
satisfaça as condições estabelecidas no 
artigo 9.º.  

3. Em caso de venda ou arrendamento da 
sua exploração ou de parte desta, as 
pessoas singulares ou coletivas que estejam 
em conformidade com o n.º 2 devem, por 
contrato assinado antes de 15 de maio de 
2014, transferir o direito de receber direitos 
ao pagamento a que se refere o n.º 1 a um 
único agricultor, desde que este último 
satisfaça as condições estabelecidas no 
artigo 9.º.

Or. bg
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Alteração 1009
James Nicholson, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros ou as suas regiões, 
tendo introduzido o regime de pagamento 
único por exploração em conformidade 
com o artigo 59.º do Regulamento (CE) 
N.º 1782/2003, podem decidir utilizar a 
sua atribuição de direitos ao pagamento a 
31 de dezembro de 2013 como o número 
de direitos ao pagamento disponível para 
ativação em 2014.

Or. en

Alteração 1010
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores podem decidir qual o 
número de hectares elegíveis que 
pretendem utilizar para o estabelecimento 
de direitos.

Or. en

Justificação

Deve esclarecer-se que cabe aos agricultores decidir qual a quantidade de terra que será 
utilizada para estabelecer direitos.

Alteração 1011
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do número anterior, os 
estados ou as regiões institucionais ao 
abrigo do artigo 20.º do presente 
regulamento podem limitar o número de 
hectares a serem tidos em conta na 
primeira atribuição de direitos ao 
pagamento com critérios objetivos e 
sempre que o número de hectares 
elegíveis resultante da declaração prevista 
no artigo 26.º, n.º 1, no referido 
Estado-Membro ou região ultrapasse em 
20 % a média de hectares declarados no 
atual regime de pagamento entre 2009 e 
2011.
Essa limitação será aplicada 
prioritariamente aos novos beneficiários 
de apoio de pagamento de base, exceto 
jovens agricultores que tenham aderido 
ao regime de pagamentos e aos 
agricultores que ultrapassem a referida 
percentagem em relação aos hectares 
declarados no período mencionado.

Or. es

Justificação

Poner límite a las hectareas de nueva asignación de derechos de pago y favorecer la 
correspondencia entre las hectareas pitencialmente elgibles utilizadas para el cálculo de la 
ayuda media por pais a efectos de una redistribución de recursos entre EEMM/regiones y de 
las hectareas o superficie sobre la que se va a efectuar la primera asignación de derechos de 
pago base. De lo contrario, en especial para el caso de los paises que vienen del régimen 
histórico, hay alto riesgo de que crezca el número de hectareas admisibles a declarar en 
2014 y de que se produzca una importante reducción del nivel medio de ayuda por hectarea.

Alteração 1012
Liam Aylward, Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. Contudo, os Estados-Membros 
podem limitar o número de direitos 
atribuídos a agricultores individuais ao 
número de hectares elegíveis, na aceção 
do artigo 34.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 
n.º 73/2009, que o agricultor tenha 
declarado num ano de referência, 2009, 
2010 ou 2011, a decidir pelo Estado-
Membro, ou 2014, considerando-se o que 
for menor.

Or. en

Justificação

Para evitar a especulação no mercado fundiário que poderia resultar da fixação de um ano 
de referência no futuro, propõe-se uma cláusula adicional à última frase do artigo 21.º, n.º 2, 
que permita aos Estados-Membros limitar o número de direitos atribuídos em 2014 ao 
número de hectares elegíveis declarados num ano de referência anterior, 2009, 2010 ou 
2011, considerando-se o que for menor.

Alteração 1013
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Em caso de cisão, as pessoas 
singulares ou coletivas que estejam em 
conformidade com o n.º 2 podem, por 
contrato assinado antes de 15 de maio de 
2014, transferir o direito, na totalidade ou 
em parte, de receber direitos a que se 
refere o n.º 1, aos agricultores que 
gerirem as explorações resultantes.

Or. en
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Alteração 1014
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Em derrogação do n.º 2, aos 
agricultores do setor do gado bovino, do 
leite ou do gado ovino e caprino que não 
disponham de hectares elegíveis no 
primeiro ano de aplicação do regime de 
pagamento de base, serão atribuídos
direitos especiais, de um montante 
proporcional à atividade desenvolvida em 
2011, sem que cada direito especial 
ultrapasse o montante de 5 000 euros.

Or. es

Justificação

É necessário contemplar exceções para determinados critérios produtivos que não se 
identificam com um modelo de distribuição de superfícies, mas que são absolutamente 
complementares e necessários nos vários modelos de produção.

Alteração 1015
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Um Estado-Membro pode decidir 
fixar uma dimensão mínima por 
exploração em termos de superfície 
agrícola elegível, em conformidade com o 
artigo 25.º, n.º 2, para a qual pode ser 
pedido o estabelecimento de direitos ao 
pagamento. No entanto, essa dimensão 
mínima não pode exceder os limiares 
fixados no artigo 10.º, n.º 1, parágrafo 1, 
alínea b), em conjugação com o segundo 
parágrafo do mesmo.
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Or. en

Justificação

É necessário adicionar uma disposição para evitar a situação de atribuir direitos que estão 
abaixo da dimensão mínima para a qual podem receber pagamento.

Alteração 1016
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Em caso de cisão, as pessoas 
singulares ou coletivas que estejam em 
conformidade com o n.º 2 podem, por 
contrato assinado antes de 15 de maio de 
2014, transferir o direito, na totalidade ou 
em parte, de receber direitos a que se 
refere o n.º 1, aos agricultores que 
gerirem as explorações resultantes.

Or. en

Alteração 1017
Peter Jahr, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A Os Estados-Membros podem decidir 
não aplicar o artigo 21.º, n.º 2, parágrafos 
1 e 2, e o n.º 3.

Or. de

Alteração 1018
Diane Dodds
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Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3-B – (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Um Estado-Membro pode decidir 
fixar uma dimensão mínima por 
exploração em termos de superfície 
agrícola elegível, em conformidade com o 
artigo 25.º, n.º 2, para a qual pode ser 
pedido o estabelecimento de direitos ao 
pagamento. No entanto, essa dimensão 
mínima não pode exceder os limiares 
fixados no artigo 10.º, n.º 1, parágrafo 1, 
alínea b), em conjugação com o segundo 
parágrafo do mesmo.

Or. en

Alteração 1019
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 21.º-A
Atribuição de direitos ao pagamento a 

novos agricultores
Um Estado-Membro ou região pode, com 
base em critérios objetivos, de forma a 
assegurar a igualdade de tratamento entre 
agricultores, e evitar distorções do 
mercado e da concorrência, atribuir 
direitos dentro do valor do seu limite 
máximo nacional a agricultores que 
iniciem a sua atividade agrícola após a 
primeira atribuição de direitos ao 
pagamento prevista no artigo 21.º. O valor 
dos direitos assim atribuídos tem como 
base o valor médio nacional ou regional 
de direitos ao pagamento no ano da 
atribuição.
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Or. en

Alteração 1020
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Relativamente a cada ano, o valor 
unitário dos direitos ao pagamento é 
calculado dividindo o limite máximo 
nacional ou regional estabelecido nos 
termos dos artigos 19.º ou 20.º, após 
aplicação da redução linear prevista no 
artigo 23.º, n.º 1, pelo número de direitos 
ao pagamento atribuídos ao nível 
nacional ou regional, de acordo com o 
artigo 21.º, n.º 2, para 2014.

Suprimido

Or. fr

Alteração 1021
Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Roberts Zīle, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Relativamente a cada ano, o valor 
unitário dos direitos ao pagamento é 
calculado dividindo o limite máximo 
nacional ou regional estabelecido nos 
termos dos artigos 19.º ou 20.º, após 
aplicação da redução linear prevista no 
artigo 23.º, n.º 1, pelo número de direitos 
ao pagamento atribuídos ao nível nacional 
ou regional, de acordo com o artigo 21.º, 
n.º 2, para 2014.

1. Relativamente a cada ano, o valor 
unitário dos direitos ao pagamento é 
calculado dividindo o limite máximo 
nacional ou regional estabelecido em 
conformidade com os artigos 19.º ou 20.º, 
após aplicação da redução linear prevista 
no artigo 23.º, n.º 1, pelo número de 
direitos ao pagamento solicitados na 
candidatura ao regime de pagamento de 
base ao nível nacional ou regional, 
incluindo os direitos ao pagamento 
atribuídos a partir da reserva nacional ou 



AM\907854PT.doc 47/172 PE492.793v01-00

PT

regional em conformidade com o artigo 
23.º. O número de direitos ao pagamento 
é expresso em hectares.

Or. en

Alteração 1022
Juozas Imbrasas

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Relativamente a cada ano, o valor 
unitário dos direitos ao pagamento é 
calculado dividindo o limite máximo 
nacional ou regional estabelecido nos 
termos dos artigos 19.º ou 20.º, após 
aplicação da redução linear prevista no 
artigo 23.º, n.º 1, pelo número de direitos 
ao pagamento atribuídos ao nível nacional 
ou regional, de acordo com o artigo 21.º, 
n.º 2, para 2014.

1. Relativamente a cada ano, o valor 
unitário dos direitos ao pagamento é 
calculado dividindo o limite máximo 
nacional ou regional estabelecido em 
conformidade com os artigos 19.º ou 20.º, 
após aplicação da redução linear prevista 
no artigo 23.º, n.º 1, pelo número de 
direitos ao pagamento solicitados na 
candidatura ao regime de pagamento de 
base ao nível nacional ou regional, 
incluindo os direitos ao pagamento 
atribuídos a partir da reserva nacional ou 
regional em conformidade com o artigo 
23.º. O número de direitos ao pagamento 
é expresso em hectares.

Or. en

Alteração 1023
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Relativamente a cada ano, o valor 
unitário dos direitos ao pagamento é 
calculado dividindo o limite máximo 

1. Relativamente a cada ano, o valor 
unitário dos direitos ao pagamento é 
calculado dividindo o limite máximo 
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nacional ou regional estabelecido nos 
termos dos artigos 19.º ou 20.º, após 
aplicação da redução linear prevista no 
artigo 23.º, n.º 1, pelo número de direitos 
ao pagamento atribuídos ao nível nacional 
ou regional, de acordo com o artigo 21.º, 
n.º 2, para 2014.

nacional ou regional estabelecido em 
conformidade com os artigos 19.º ou 20.º, 
após aplicação da redução linear prevista 
no artigo 23.º, n.º 1, pelo número de 
direitos ao pagamento que dão lugar ao 
pagamento nesse ano ao nível nacional ou 
regional.

Or. en

Justificação

Propomos estabelecer uma regra para que o nível final do valor dos direitos seja 
estabelecido através da divisão do envelope financeiro disponível pelo número de direitos 
que dão lugar ao pagamento num determinado ano. Isso significa que, todos os anos, o 
envelope financeiro é dividido pelo número de direitos, após a realização dos controlos e a 
elegibilidade para os pagamentos ser confirmada por um organismo pagador. Esta solução 
permitiria uma utilização plena do envelope financeiro.

Alteração 1024
Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Relativamente a cada ano, o valor 
unitário dos direitos ao pagamento é 
calculado dividindo o limite máximo 
nacional ou regional estabelecido nos 
termos dos artigos 19.º ou 20.º, após 
aplicação da redução linear prevista no 
artigo 23.º, n.º 1, pelo número de direitos 
ao pagamento atribuídos ao nível nacional 
ou regional, de acordo com o artigo 21.º, 
n.º 2, para 2014.

1. Relativamente a cada ano, o valor 
unitário dos direitos ao pagamento é 
calculado dividindo o limite máximo 
nacional ou regional estabelecido em 
conformidade com os artigos 19.º ou 20.º, 
após aplicação da redução linear prevista 
no artigo 23.º, n.º 1, ou, se aplicável, no 
artigo 23.º, n.º 2, pelo número de direitos 
ao pagamento atribuídos ou existentes em 
2014 ao nível nacional ou regional, 
incluindo os direitos ao pagamento 
atribuídos a partir da reserva nacional ou 
regional em conformidade com o artigo
23.º.

Or. en
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Alteração 1025
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Relativamente a cada ano, o valor 
unitário dos direitos ao pagamento é 
calculado dividindo o limite máximo 
nacional ou regional estabelecido nos 
termos dos artigos 19.º ou 20.º, após 
aplicação da redução linear prevista no 
artigo 23.º, n.º 1, pelo número de direitos 
ao pagamento atribuídos ao nível nacional 
ou regional, de acordo com o artigo 21.º, 
n.º 2, para 2014.

1. Relativamente a cada ano, o valor 
unitário dos direitos ao pagamento é 
calculado dividindo o limite máximo 
nacional ou regional estabelecido em 
conformidade com os artigos 19.º ou 20.º, 
após aplicação da redução linear prevista 
no artigo 23.º, n.º 1, pelo número de 
direitos ao pagamento atribuídos ao nível 
nacional ou regional, de acordo com o 
artigo 21.º, n.º 2, para 2014, incluindo os 
direitos ao pagamento atribuídos a partir 
da reserva nacional ou regional em 
conformidade com o artigo 23.º.

Or. en

Alteração 1026
Alfreds Rubiks

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Relativamente a cada ano, o valor 
unitário dos direitos ao pagamento é 
calculado dividindo o limite máximo 
nacional ou regional estabelecido nos 
termos dos artigos 19.º ou 20.º, após 
aplicação da redução linear prevista no 
artigo 23.º, n.º 1, pelo número de direitos 
ao pagamento atribuídos ao nível nacional 
ou regional, de acordo com o artigo 21.º, 
n.º 2, para 2014. 

1. Relativamente a cada ano, o valor 
unitário dos direitos ao pagamento é 
calculado dividindo o limite máximo 
nacional ou regional estabelecido nos 
termos dos artigos 19.º ou 20.º, após 
aplicação da redução linear prevista no 
artigo 23.º, n.º 1, pelo número de direitos 
ao pagamento mencionado num pedido a
nível nacional ou regional, incluindo os 
direitos ao pagamento provenientes de 
reservas nacionais ou regionais em 
conformidade com o artigo 23.º. O 
número de direitos ao pagamento é 
expresso em hectares.
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Or. lv

Alteração 1027
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Relativamente a cada ano, o valor 
unitário dos direitos ao pagamento é 
calculado dividindo o limite máximo 
nacional ou regional estabelecido nos 
termos dos artigos 19.º ou 20.º, após 
aplicação da redução linear prevista no 
artigo 23.º, n.º 1, pelo número de direitos 
ao pagamento atribuídos ao nível nacional 
ou regional, de acordo com o artigo 21.º, 
n.º 2, para 2014.

1. Relativamente a cada ano, o valor 
unitário médio dos direitos ao pagamento é 
calculado dividindo o limite máximo 
nacional ou regional estabelecido nos 
termos dos artigos 19.º ou 20.º, após 
aplicação da redução linear prevista no 
artigo 23.º, n.º 1, pelo número de direitos 
ao pagamento ativados em conformidade 
com o artigo 25.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 1028
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Relativamente a cada ano, o valor 
unitário dos direitos ao pagamento é 
calculado dividindo o limite máximo 
nacional ou regional estabelecido nos 
termos dos artigos 19.º ou 20.º, após 
aplicação da redução linear prevista no 
artigo 23.º, n.º 1, pelo número de direitos 
ao pagamento atribuídos ao nível nacional 
ou regional, de acordo com o artigo 21.º, 
n.º 2, para 2014.

1. Relativamente a cada ano, o valor 
unitário médio dos direitos ao pagamento é 
calculado dividindo o limite máximo 
nacional ou regional estabelecido nos 
termos dos artigos 19.º ou 20.º, após 
aplicação da redução linear prevista no 
artigo 23.º, n.º 1, pelo número de direitos 
ao pagamento ativados de acordo com o 
artigo 25.º, n.º 1.

Or. fr
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Justificação

O orçamento disponível para o pagamento de base deve ser distribuído na sua totalidade 
todos os anos a fim de evitar a existência de fundos não utilizados.

Alteração 1029
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Relativamente a cada ano, o valor 
unitário dos direitos ao pagamento é 
calculado dividindo o limite máximo 
nacional ou regional estabelecido nos 
termos dos artigos 19.º ou 20.º, após 
aplicação da redução linear prevista no 
artigo 23.º, n.º 1, pelo número de direitos 
ao pagamento atribuídos ao nível nacional 
ou regional, de acordo com o artigo 21.º, 
n.º 2, para 2014.

1. Relativamente a cada ano, o valor 
unitário dos direitos ao pagamento é 
calculado dividindo o limite máximo 
nacional ou regional estabelecido nos 
termos dos artigos 19.º ou 20.º, após 
aplicação da redução linear prevista no 
artigo 23.º, n.º 1, pelo número de direitos 
ao pagamento atribuídos em 2014 ao nível 
nacional ou regional, de acordo com o 
artigo 21.º, n.º 2, e ativados no ano em 
questão.

Or. es

Justificação

Deve-se calcular o valor unitário dos direitos ao pagamento de cada ano dividindo o limite 
máximo pelo número de direitos ao pagamento atribuídos nesse ano, isto para minimizar a 
geração de remanescentes e otimizar a utilização dos fundos.

Alteração 1030
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Relativamente a cada ano, o valor 
unitário dos direitos ao pagamento é 
calculado dividindo o limite máximo 

1. Relativamente a cada ano, o valor 
unitário dos direitos ao pagamento é 
calculado dividindo o limite máximo 
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nacional ou regional estabelecido nos 
termos dos artigos 19.º ou 20.º, após 
aplicação da redução linear prevista no 
artigo 23.º, n.º 1, pelo número de direitos 
ao pagamento atribuídos ao nível nacional 
ou regional, de acordo com o artigo 21.º, 
n.º 2, para 2014.

nacional ou regional estabelecido nos 
termos dos artigos 19.º ou 20.º, após 
aplicação da redução linear prevista no 
artigo 23.º, n.º 1, pelo número de direitos 
ao pagamento atribuídos em 2014 ao nível 
nacional ou regional, de acordo com o 
artigo 21.º, n.º 2, e ativados no ano em 
questão.

Or. es

Justificação

Será benéfico calcular o valor unitário dos direitos ao pagamento de cada ano dividindo o 
limite máximo pelo número de direitos ao pagamento atribuídos nesse ano, isto para 
minimizar a geração de remanescentes e otimizar a utilização dos fundos. Desta forma 
evitam-se eventuais perdas de recursos que resultariam da possível redução da superfície 
total ativada em anos posteriores ao inicial.

Alteração 1031
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Relativamente a cada ano, o valor 
unitário dos direitos ao pagamento é 
calculado dividindo o limite máximo 
nacional ou regional estabelecido nos 
termos dos artigos 19.º ou 20.º, após 
aplicação da redução linear prevista no 
artigo 23.º, n.º 1, pelo número de direitos 
ao pagamento atribuídos ao nível nacional 
ou regional, de acordo com o artigo 21.º, 
n.º 2, para 2014.

1. Relativamente a cada ano, o valor 
unitário dos direitos ao pagamento é 
calculado dividindo o limite máximo 
nacional ou regional estabelecido nos 
termos dos artigos 19.º ou 20.º, após 
aplicação da redução linear prevista no 
artigo 23.º, n.º 1, pelo número de direitos 
ao pagamento atribuídos em 2014 ao nível 
nacional ou regional, de acordo com o 
artigo 21.º, n.º 2, e ativados no ano em 
questão.

Or. es

Justificação

Calcular anualmente o valor unitário dos direitos ao pagamento, dividindo o limite máximo 
pelo número de direitos ativados cada ano. Desta forma evita-se que uma redução da 
superfície ativada nos anos seguintes resulte numa perda de recursos.
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Alteração 1032
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Relativamente a cada ano, o valor 
unitário dos direitos ao pagamento é 
calculado dividindo o limite máximo 
nacional ou regional estabelecido nos 
termos dos artigos 19.º ou 20.º, após 
aplicação da redução linear prevista no 
artigo 23.º, n.º 1, pelo número de direitos 
ao pagamento atribuídos ao nível nacional 
ou regional, de acordo com o artigo 21.º, 
n.º 2, para 2014.

1. Relativamente a cada ano, o valor 
unitário dos direitos ao pagamento é 
calculado dividindo o limite máximo 
nacional ou regional estabelecido nos 
termos dos artigos 19.º ou 20.º, após 
aplicação da redução linear prevista no 
artigo 23.º, n.º 1, assim que tiver sido 
deduzido o montante correspondente aos 
direitos especiais atribuídos aos 
agricultores que não disponham de 
hectares admissíveis ao abrigo do novo 
número introduzido pela alteração n.º 12,
pelo número de direitos ao pagamento 
atribuídos ao nível nacional ou regional, de 
acordo com o artigo 21.º, n.º 2, para 2014.

Or. es

Justificação

É necessário contemplar exceções para determinados critérios produtivos que não se 
identificam com um modelo de distribuição de superfícies, mas que são absolutamente 
complementares e necessários nos vários modelos de produção.

Alteração 1033
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Relativamente a cada ano, o valor 
unitário dos direitos ao pagamento é 
calculado dividindo o limite máximo 
nacional ou regional estabelecido nos 

1. Relativamente a cada ano, o valor 
unitário dos direitos ao pagamento, 
incluindo os direitos especiais, é calculado 
dividindo o limite máximo nacional ou 
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termos dos artigos 19.º ou 20.º, após 
aplicação da redução linear prevista no 
artigo 23.º, n.º 1, pelo número de direitos 
ao pagamento atribuídos ao nível nacional 
ou regional, de acordo com o artigo 21.º, 
n.º 2, para 2014.

regional estabelecido nos termos dos 
artigos 19.º ou 20.º, após aplicação da 
redução linear prevista no artigo 23.º, n.º 1, 
pelo número de direitos ao pagamento 
atribuídos ao nível nacional ou regional, de 
acordo com o artigo 21.º, n.º 2, para 2014.

Or. pt

Alteração 1034
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 22.º – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem determinar, 
de acordo com critérios objetivos e não 
discriminatórios, e dentro do limite 
máximo regional determinado nos termos 
do artigo 20.º ou de parte deste, diferentes 
valores unitários para os direitos ao 
pagamento a atribuir aos agricultores 
referidos no artigo 18.º:
(a) para os hectares destinados a terras 
aráveis à data estabelecida para os 
pedidos de pagamento para 2011 e/ou;
(b) para os hectares destinados a 
pastagens permanentes à data 
estabelecida para os pedidos de 
pagamento para 2011 e/ou;
(c) para os hectares destinados a culturas 
permanentes à data estabelecida para os 
pedidos de pagamento para 2011.

Or. it

Alteração 1035
Giovanni La Via
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Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem determinar, 
de acordo com critérios objetivos e não 
discriminatórios, e dentro do limite 
máximo regional determinado nos termos 
do artigo 20.º ou de parte deste, diferentes 
valores unitários para os direitos ao 
pagamento a atribuir aos agricultores 
referidos no artigo 18.º:
(a) para os hectares destinados a terras 
aráveis à data estabelecida para os 
pedidos de pagamento para 2011 e/ou;
(b) para os hectares destinados a 
pastagens permanentes à data 
estabelecida para os pedidos de 
pagamento para 2011 e/ou;
(c) para os hectares destinados a culturas 
permanentes à data estabelecida para os 
pedidos de pagamento para 2011.

Or. it

Justificação

Para um apoio ao rendimento mais almejado, os Estados-Membros podem diversificar o 
valor dos direitos ao pagamento com base nas superfícies agrícolas identificadas em 2011 
como pastagem permanente e/ou culturas permanentes e/ou terras aráveis. Possibilidade 
prevista nos termos do art. 49.º do Regulamento (CE) n.º 73/2009 e considerada compatível 
com a OMC.

Alteração 1036
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros podem 
estabelecer, observando critérios objetivos 
e não discriminatórios, dentro do limite 
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máximo nacional ou regional estabelecido 
em conformidade com os artigos 19.º ou 
20.º ou parte do mesmo, diferentes valores 
unitários dos direitos ao pagamento:
a) por hectares de terrenos agrícolas; ou
b) por hectares de culturas permanentes e 
por outros hectares elegíveis semelhantes; 
ou
c) por hectares de pastagens permanentes 
e por outros hectares elegíveis 
semelhantes.
Os Estados-Membros que optem por este 
modelo devem notificar a Comissão o 
mais tardar até 31 de dezembro de 2013.

Or. es

Justificação

Relativamente ao montante dos direitos ao pagamento de base, deve contemplar-se as 
possibilidades, tal como existe atualmente no modelo regional do RPU, de serem 
considerados montantes diferentes em função do tipo de exploração da superfície, 
diferenciando entre terrenos agrícolas e pastagens permanentes. Considera-se igualmente 
que devem ser diferenciadas as culturas permanentes.

Alteração 1037
Milan Zver

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Ao aplicarem o n.º 1, os Estados-
Membros podem, de acordo com critérios 
objetivos e não discriminatórios, e dentro 
do limite máximo nacional ou regional 
determinado nos termos dos artigos 19.º 
ou 20.º, ou parte deste, estabelecer 
diferentes valores unitários para os 
direitos ao pagamento a atribuir aos 
agricultores referidos nos artigos 19.º ou 
20.º:
a) em relação aos hectares afetados a 
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prados na data prevista para os pedidos de 
ajuda por superfície para 2014 e a 
qualquer outro hectare elegível; ou
b) em relação aos hectares ocupados com 
pastagens permanentes na data prevista 
para os pedidos de ajudas por superfície 
para 2014 e a qualquer outro hectare 
elegível.

Or. en

Alteração 1038
Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A Os Estados-Membros têm, se 
necessário, a possibilidade de aplicar, de 
acordo com critérios objetivos e não 
discriminatórios, critérios diferenciados, 
como, por exemplo, a exploração 
extensiva e intensiva de áreas, para a 
determinação dos direitos ao pagamento 
atribuídos a nível nacional ou regional.

Or. de

Justificação

Em princípio, deverá ser possível distinguir áreas com diferentes rentabilidades (terras 
aráveis e prados de exploração intensiva, em comparação com prados de exploração 
extensiva) e conceder diferentes montantes de pagamentos.

Alteração 1039
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 22.º – n.º 1-A (novo)



PE492.793v01-00 58/172 AM\907854PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

1-A Ao determinar o valor dos direitos nos 
termos do anterior parágrafo, os 
Estados-Membros podem determinar 
valores unitários diferentes para os 
direitos a atribuir aos agricultores para os 
hectares destinados a: culturas 
forrageiras; culturas permanentes e 
viveiros; terras aráveis, arroz, qualquer 
outra superfície elegível à data 
estabelecida para a apresentação dos 
pedidos no primeiro ano de aplicação do 
presente regulamento.

Or. it

Alteração 1040
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O montante dos pagamentos diretos 
para agricultores cuja atividade agrícola 
esteja coberta pelo segundo e terceiro 
travessões do artigo 4.º, n.º 1, alínea c), 
será calculado como 1/4 do montante 
médio do pagamento direto.

Or. en

Alteração 1041
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros que aplicaram o Suprimido
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regime de pagamento único previsto no 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 podem 
limitar o cálculo do valor unitário dos 
direitos ao pagamento previsto no n.º 1 a 
um montante correspondente a, pelo 
menos, 40 % do limite máximo nacional 
ou regional estabelecido nos termos dos 
artigos 19.º ou 20.º, após aplicação da 
redução linear prevista no artigo 23.º, n.º 
1.

Or. en

Alteração 1042
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros que aplicaram o 
regime de pagamento único previsto no 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 podem 
limitar o cálculo do valor unitário dos 
direitos ao pagamento previsto no n.º 1 a 
um montante correspondente a, pelo 
menos, 40 % do limite máximo nacional 
ou regional estabelecido nos termos dos 
artigos 19.º ou 20.º, após aplicação da 
redução linear prevista no artigo 23.º, n.º 
1.

Suprimido

Or. en

Alteração 1043
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros que aplicaram o 2. Os Estados-Membros que aplicaram o 
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regime de pagamento único previsto no 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 podem 
limitar o cálculo do valor unitário dos 
direitos ao pagamento previsto no n.º 1 a 
um montante correspondente a, pelo 
menos, 40 % do limite máximo nacional 
ou regional estabelecido nos termos dos 
artigos 19.º ou 20.º, após aplicação da 
redução linear prevista no artigo 23.º, n.º 1.

regime de pagamento único previsto no 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 podem 
limitar o cálculo do valor unitário dos 
direitos ao pagamento previsto no n.º 1 em 
conformidade com o limite máximo 
nacional ou regional estabelecido nos 
termos dos artigos 19.º ou 20.º, após 
aplicação da redução linear prevista no 
artigo 23.º, n.º 1.

Or. en

Justificação

O apoio por hectare tem de continuar a depender do critério dos Estados-Membros, 
refletindo assim as diferenças nos tipos de agricultura individuais.

Alteração 1044
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros que aplicaram o 
regime de pagamento único previsto no 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 podem 
limitar o cálculo do valor unitário dos 
direitos ao pagamento previsto no n.º 1 a 
um montante correspondente a, pelo 
menos, 40 % do limite máximo nacional ou 
regional estabelecido nos termos dos 
artigos 19.º ou 20.º, após aplicação da 
redução linear prevista no artigo 23.º, n.º 1.

2. Os Estados-Membros que aplicaram o 
regime de pagamento único previsto no 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 podem 
limitar o cálculo do valor unitário dos 
direitos ao pagamento previsto no n.º 1 a 
um montante correspondente a, pelo 
menos, 5 % do limite máximo nacional ou 
regional estabelecido nos termos dos 
artigos 19.º ou 20.º, após aplicação da 
redução linear prevista no artigo 23.º, n.º 1.
Os Estados-Membros podem retirar 
gradualmente pagamentos baseados em 
direitos especiais detidos pelos 
agricultores em causa em 2013.

Or. en

Alteração 1045
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros que aplicaram o 
regime de pagamento único previsto no 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 podem 
limitar o cálculo do valor unitário dos 
direitos ao pagamento previsto no n.º 1 a 
um montante correspondente a, pelo 
menos, 40 % do limite máximo nacional ou 
regional estabelecido nos termos dos 
artigos 19.º ou 20.º, após aplicação da 
redução linear prevista no artigo 23.º, n.º 1.

2. Os Estados-Membros que aplicaram o 
regime de pagamento único previsto no 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 podem 
limitar o cálculo do valor unitário dos 
direitos ao pagamento, incluindo direitos 
especiais, previsto no n.º 1 a um montante 
correspondente a, pelo menos, 10 % do 
limite máximo nacional ou regional 
estabelecido nos termos dos artigos 19.º ou 
20.º, após aplicação da redução linear 
prevista no artigo 23.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 1046
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros que aplicaram o 
regime de pagamento único previsto no 
Regulamento (CE) n.o 73/2009 podem 
limitar o cálculo do valor unitário dos 
direitos ao pagamento previsto no n.o 1 a 
um montante correspondente a, pelo 
menos, 40 % do limite máximo nacional ou 
regional estabelecido nos termos dos 
artigos 19.º ou 20.º, após aplicação da 
redução linear prevista no artigo 23.º, n.º 1.

2. Os Estados-Membros que aplicaram o 
regime de pagamento único previsto no 
Regulamento (CE) n.o 73/2009 podem 
limitar o cálculo do valor unitário dos 
direitos ao pagamento, incluindo os 
direitos especiais, previsto no n.o 1 a um 
montante correspondente a, pelo menos, 10
% do limite máximo nacional ou regional 
estabelecido nos termos dos artigos 19.º ou 
20.º, após aplicação da redução linear 
prevista no artigo 23.º, n.º 1.

Or. pt

Alteração 1047
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros que aplicaram o 
regime de pagamento único previsto no 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 podem 
limitar o cálculo do valor unitário dos 
direitos ao pagamento previsto no n.º 1 a 
um montante correspondente a, pelo 
menos, 40 % do limite máximo nacional ou 
regional estabelecido nos termos dos 
artigos 19.º ou 20.º, após aplicação da 
redução linear prevista no artigo 23.º, n.º 1.

2. Os Estados-Membros que aplicaram o 
regime de pagamento único previsto no 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 podem 
limitar o cálculo do valor unitário dos
direitos ao pagamento previsto no n.º 1 a 
um montante correspondente a, pelo 
menos, 10 % do limite máximo nacional ou 
regional estabelecido nos termos dos 
artigos 19.º ou 20.º, após aplicação da 
redução linear prevista no artigo 23.º, n.º 1.

Or. es

Justificação

É necessário garantir um período de transição suficiente para que entre o abandono das 
referências históricas e o novo sistema de pagamentos não surjam distorções demasiado 
bruscas nos vários setores de produção.

Alteração 1048
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros que aplicaram o 
regime de pagamento único previsto no 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 podem 
limitar o cálculo do valor unitário dos 
direitos ao pagamento previsto no n.º 1 a
um montante correspondente a, pelo 
menos, 40 % do limite máximo nacional ou 
regional estabelecido nos termos dos 
artigos 19.º ou 20.º, após aplicação da 
redução linear prevista no artigo 23.º, n.º 1.

2. Os Estados-Membros que aplicaram o 
regime de pagamento único previsto no 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 podem 
limitar o cálculo do valor unitário dos 
direitos ao pagamento previsto no n.º 1 
alínea a), a um montante correspondente a, 
pelo menos, 10 % do limite máximo 
nacional ou regional estabelecido nos 
termos dos artigos 19.º ou 20.º, após 
aplicação da redução linear prevista no 
artigo 23.º, n.º 1.
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Or. es

Justificação

A redistribuição de fundos resultante do novo modelo de apoios, entre beneficiários e setores,
pode ter um grande impacto e criar distorções que devem ser tratadas com o devido cuidado. 
Por conseguinte, é necessário adotar os prazos mais alargados possíveis e uma maior 
flexibilidade dos instrumentos previstos para o período de transição.

Alteração 1049
George Lyon, Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros que aplicaram o 
regime de pagamento único previsto no 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 podem 
limitar o cálculo do valor unitário dos 
direitos ao pagamento previsto no n.º 1 a 
um montante correspondente a, pelo 
menos, 40 % do limite máximo nacional ou 
regional estabelecido nos termos dos 
artigos 19.º ou 20.º, após aplicação da 
redução linear prevista no artigo 23.º, n.º 1.

2. Os Estados-Membros que aplicaram o 
regime de pagamento único previsto no 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 podem 
limitar o cálculo do valor unitário dos 
direitos ao pagamento previsto no n.º 1 a 
um montante correspondente a, pelo 
menos, 10 % do limite máximo nacional ou 
regional estabelecido nos termos dos 
artigos 19.º ou 20.º, após aplicação da 
redução linear prevista no artigo 23.º, n.º 1.

Or. en

Justificação

Um elemento de transição importante consiste em proporcionar flexibilidade aos 
Estados-Membros para adaptar o ritmo de mudança às suas circunstâncias particulares. 
Dado que a componente «ecologização» já tem um efeito atenuante nos pagamentos, a 
proposta da Comissão no presente número é demasiado elevada.

Alteração 1050
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros que aplicaram o 
regime de pagamento único previsto no 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 podem 
limitar o cálculo do valor unitário dos 
direitos ao pagamento previsto no n.º 1 a 
um montante correspondente a, pelo 
menos, 40 % do limite máximo nacional ou 
regional estabelecido nos termos dos 
artigos 19.º ou 20.º, após aplicação da 
redução linear prevista no artigo 23.º, n.º 1.

2. Os Estados-Membros que aplicaram o 
regime de pagamento único previsto no 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 podem 
limitar o cálculo do valor unitário dos 
direitos ao pagamento previsto no n.º 1 a 
um montante correspondente a, pelo 
menos, 10 % do limite máximo nacional ou 
regional estabelecido nos termos dos 
artigos 19.º ou 20.º, após aplicação da 
redução linear prevista no artigo 23.º, n.º 1.

Or. es

Justificação

Adoção de prazos mais alargados e uma maior flexibilidade dos instrumentos previstos para 
o período de transição. É necessário solicitar que o cálculo do valor unitário dos DPB 
iniciais seja efetuado com base em 90 % do apoio histórico individual utilizando apenas 
10 % do limite máximo orçamental para o RPB.

Alteração 1051
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros que aplicaram o 
regime de pagamento único previsto no 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 podem 
limitar o cálculo do valor unitário dos 
direitos ao pagamento previsto no n.º 1 a 
um montante correspondente a, pelo 
menos, 40 % do limite máximo nacional ou 
regional estabelecido nos termos dos 
artigos 19.º ou 20.º, após aplicação da 
redução linear prevista no artigo 23.º, n.º 1.

2. Os Estados-Membros que aplicaram o 
regime de pagamento único previsto no 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 podem 
limitar o cálculo do valor unitário dos 
direitos ao pagamento previsto no n.º 1 a 
um montante correspondente a, pelo 
menos, 10 % do limite máximo nacional ou 
regional estabelecido nos termos dos 
artigos 19.º ou 20.º, após aplicação da 
redução linear prevista no artigo 23.º, n.º 1.

Or. en
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Justificação

A supressão de 40 % do valor dos direitos ao pagamento com base em referências históricas 
teria um impacto dramático no rendimento de muitos agricultores. Adicionada aos 30 % 
previstos para a ecologização, a redução de 40 % do valor dos direitos ao pagamento 
resultaria na diminuição de 58 % da base sobre a qual os direitos ao pagamento são 
calculados.

Alteração 1052
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Proposta de regulamento
Artigo 22.º - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros que aplicaram o 
regime de pagamento único previsto no 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 podem 
limitar o cálculo do valor unitário dos 
direitos ao pagamento previsto no n.º 1 a 
um montante correspondente a, pelo 
menos, 40 % do limite máximo nacional ou 
regional estabelecido nos termos dos 
artigos 19.º ou 20.º, após aplicação da 
redução linear prevista no artigo 23.º, n.º 1.

2. Os Estados-Membros que aplicaram o 
regime de pagamento único previsto no 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 podem 
limitar o cálculo do valor unitário dos 
direitos ao pagamento previsto no n.º 1 a 
um montante correspondente a, pelo 
menos, 10 % do limite máximo nacional ou 
regional estabelecido nos termos dos 
artigos 19.º ou 20.º, após aplicação da 
redução linear prevista no artigo 23.º, n.º 1.

Or. it

Alteração 1053
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros que aplicaram o 
regime de pagamento único previsto no 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 podem 
limitar o cálculo do valor unitário dos 
direitos ao pagamento previsto no n.º 1 a 
um montante correspondente a, pelo 
menos, 40 % do limite máximo nacional ou 

2. Os Estados-Membros que aplicaram o 
regime de pagamento único previsto no 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 podem 
limitar o cálculo do valor unitário dos 
direitos ao pagamento previsto no n.º 1 a 
um montante correspondente a, pelo 
menos, 10 % do limite máximo nacional ou 
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regional estabelecido nos termos dos 
artigos 19.º ou 20.º, após aplicação da 
redução linear prevista no artigo 23.º, n.º 1.

regional estabelecido nos termos dos 
artigos 19.º ou 20.º, após aplicação da 
redução linear prevista no artigo 23.º, n.º 1.

Or. es

Justificação

É necessário contemplar-se uma transição mais lenta, tendo em conta que a componente 
verde do apoio é um pagamento de montante fixo. Assim sendo, é necessário solicitar que o 
cálculo do valor unitário dos DPB iniciais seja efetuado com base em 90 % do apoio 
histórico individual utilizando apenas 10 % do limite máximo orçamental para o RPB.

Alteração 1054
James Nicholson, Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros que aplicaram o 
regime de pagamento único previsto no 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 podem 
limitar o cálculo do valor unitário dos
direitos ao pagamento previsto no n.º 1 a 
um montante correspondente a, pelo 
menos, 40 % do limite máximo nacional ou 
regional estabelecido nos termos dos 
artigos 19.º ou 20.º, após aplicação da 
redução linear prevista no artigo 23.º, n.º 1.

2. Os Estados-Membros que aplicaram o 
regime de pagamento único previsto no 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 podem 
limitar o cálculo do valor unitário dos 
direitos ao pagamento previsto no n.º 1 a 
um montante correspondente a, pelo 
menos, 15 % do limite máximo nacional ou 
regional estabelecido nos termos dos 
artigos 19.º ou 20.º, após aplicação da 
redução linear prevista no artigo 23.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 1055
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros que aplicaram o 
regime de pagamento único previsto no 

2. Os Estados-Membros que aplicaram o 
regime de pagamento único previsto no 
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Regulamento (CE) n.º 73/2009 podem 
limitar o cálculo do valor unitário dos 
direitos ao pagamento previsto no n.º 1 a 
um montante correspondente a, pelo 
menos, 40 % do limite máximo nacional ou 
regional estabelecido nos termos dos 
artigos 19.º ou 20.º, após aplicação da 
redução linear prevista no artigo 23.º, n.º 1.

Regulamento (CE) n.º 73/2009 podem 
limitar o cálculo do valor unitário dos 
direitos ao pagamento previsto no n.º 1 a 
um montante correspondente a, pelo 
menos, 15 % do limite máximo nacional ou 
regional estabelecido nos termos dos 
artigos 19.º ou 20.º, após aplicação da 
redução linear prevista no artigo 23.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 1056
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros que aplicaram o
regime de pagamento único previsto no
Regulamento (CE) n.º 73/2009 podem 
limitar o cálculo do valor unitário dos 
direitos ao pagamento previsto no n.º 1 a
um montante correspondente a, pelo 
menos, 40 % do limite máximo nacional 
ou regional estabelecido nos termos dos 
artigos 19.º ou 20.º, após aplicação da 
redução linear prevista no artigo 23.º, n.º 
1.

2. Os Estados-Membros podem decidir que 
a diminuição do apoio recebido por um 
agricultor não excede determinada 
importância, fixada em 20 %, durante o 
período 2014-2020, sem prejuízo das 
compras e vendas efetuadas pelo 
agricultor nesse período. Essa diminuição 
do apoio é calculada comparando o valor 
do conjunto dos direitos ao pagamento 
único detidos pelo agricultor a 31 de 
dezembro de 2013 ou, se for caso disso, o 
apoio recebido pelo referido agricultor a
título da campanha de 2013 ao abrigo do
regime de pagamento único por superfície 
em conformidade com o Regulamento 
(CE) n.º 73/2009, com o valor dos direitos 
ao pagamento atribuídos ao referido 
agricultor até 31 de dezembro de 2020, a 
que se acrescenta um montante calculado 
em conformidade com o título III, 
capítulo 2, quer o agricultor respeite ou 
não as condições de elegibilidade.

Or. fr
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Alteração 1057
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros que aplicaram o
regime de pagamento único previsto no
Regulamento (CE) n.º 73/2009 podem 
limitar o cálculo do valor unitário dos 
direitos ao pagamento previsto no n.º 1 a
um montante correspondente a, pelo 
menos, 40 % do limite máximo nacional 
ou regional estabelecido nos termos dos 
artigos 19.º ou 20.º, após aplicação da 
redução linear prevista no artigo 23.º, n.º 
1.

2. Os Estados-Membros determinam o 
valor unitário dos direitos ao pagamento 
com base em critérios objetivos e não 
discriminatórios. Podem, nomeadamente, 
aumentar o valor dos primeiros direitos 
ao pagamento atribuídos ou diferenciar o 
valor dos direitos ao pagamento entre 
terras aráveis, prados permanentes e 
culturas permanentes.

Os Estados-Membros podem decidir que a 
diminuição do apoio recebido por um 
agricultor não excede determinada 
importância, fixada em pelo menos 20 %, 
durante um período futuro, sem prejuízo 
das compras e vendas efetuadas pelo 
agricultor nesse período. Essa diminuição 
do apoio é calculada comparando o valor 
do conjunto dos direitos ao pagamento 
único detidos pelo agricultor a 31 de 
dezembro de 2013 ou, se for caso disso, o 
apoio recebido pelo referido agricultor a 
título da campanha de 2013 ao abrigo do
regime de pagamento único por superfície 
em conformidade com o Regulamento 
(CE) n.º 73/2009, com o valor dos direitos 
ao pagamento atribuídos ao referido 
agricultor até 31 de dezembro de 2020, a 
que se acrescenta um montante calculado 
em conformidade com o título III, 
capítulo 2, quer o agricultor respeite ou 
não as condições de elegibilidade.

Or. fr
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Alteração 1058
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 22.º - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros que aplicaram o 
regime de pagamento único previsto no 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 podem 
limitar o cálculo do valor unitário dos 
direitos ao pagamento previsto no n.º 1 a 
um montante correspondente a, pelo 
menos, 40 % do limite máximo nacional ou 
regional estabelecido nos termos dos 
artigos 19.º ou 20.º, após aplicação da 
redução linear prevista no artigo 23.º, n.º 1.

2. Os Estados-Membros que aplicaram o 
regime de pagamento único previsto no 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 podem 
limitar o cálculo do valor unitário dos 
direitos ao pagamento previsto no n.º 1 a 
um montante correspondente a, pelo 
menos, 20 % do limite máximo nacional ou 
regional estabelecido nos termos dos 
artigos 19.º ou 20.º, após aplicação da 
redução linear prevista no artigo 23.º, n.º 1.

Or. it

Alteração 1059
Alfreds Rubiks

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros que aplicaram o 
regime de pagamento único previsto no 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 podem 
limitar o cálculo do valor unitário dos 
direitos ao pagamento previsto no n.º 1 a 
um montante correspondente a, pelo 
menos, 40 % do limite máximo nacional ou 
regional estabelecido nos termos dos 
artigos 19.º ou 20.º, após aplicação da 
redução linear prevista no artigo 23.º, n.º 1. 

2. Os Estados-Membros que aplicaram o 
regime de pagamento único previsto no 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 podem 
limitar o cálculo do valor unitário dos 
direitos ao pagamento previsto no n.º 1 a 
um montante correspondente a, pelo 
menos, 20 % do limite máximo nacional ou 
regional estabelecido nos termos dos 
artigos 19.º ou 20.º, após aplicação da 
redução linear prevista no artigo 23.º, n.º 1.

Or. lv
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Alteração 1060
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros que aplicaram o 
regime de pagamento único previsto no 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 podem 
limitar o cálculo do valor unitário dos 
direitos ao pagamento previsto no n.º 1 a 
um montante correspondente a, pelo 
menos, 40 % do limite máximo nacional ou 
regional estabelecido nos termos dos 
artigos 19.º ou 20.º, após aplicação da 
redução linear prevista no artigo 23.º, n.º 1.

2. Os Estados-Membros que aplicaram o 
regime de pagamento único previsto no 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 podem 
limitar o cálculo do valor unitário dos 
direitos ao pagamento previsto no n.º 1 a 
um montante correspondente a, pelo 
menos, 20 % do limite máximo nacional ou 
regional estabelecido nos termos dos 
artigos 19.º ou 20.º, após aplicação da 
redução linear prevista no artigo 23.º, n.º 1.

Or. es

Alteração 1061
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 22.º - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros que aplicaram o 
regime de pagamento único previsto no 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 podem 
limitar o cálculo do valor unitário dos 
direitos ao pagamento previsto no n.º 1 a 
um montante correspondente a, pelo 
menos, 40 % do limite máximo nacional ou 
regional estabelecido nos termos dos 
artigos 19.º ou 20.º, após aplicação da 
redução linear prevista no artigo 23.º, n.º 1.

2. Os Estados-Membros que aplicaram o 
regime de pagamento único previsto no 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 podem 
limitar o cálculo do valor unitário dos 
direitos ao pagamento previsto no n.º 1 a 
um montante correspondente a, pelo 
menos, 30 % do limite máximo nacional ou 
regional estabelecido nos termos dos 
artigos 19.º ou 20.º, após aplicação da 
redução linear prevista no artigo 23.º, n.º 1.

Or. it

Alteração 1062
Robert Dušek
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Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros que aplicaram o 
regime de pagamento único previsto no 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 podem 
limitar o cálculo do valor unitário dos 
direitos ao pagamento previsto no n.º 1 a 
um montante correspondente a, pelo 
menos, 40 % do limite máximo nacional ou 
regional estabelecido nos termos dos 
artigos 19.º ou 20.º, após aplicação da 
redução linear prevista no artigo 23.º, n.º 1.

2. Os Estados-Membros podem limitar o 
cálculo do valor unitário dos direitos ao 
pagamento previsto no n.º 1 a um montante 
correspondente a, pelo menos, 40 % do 
limite máximo nacional ou regional 
estabelecido nos termos dos artigos 19.º ou 
20.º, após aplicação da redução linear 
prevista no artigo 23.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 1063
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros que aplicaram o 
regime de pagamento único previsto no 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 podem 
limitar o cálculo do valor unitário dos 
direitos ao pagamento previsto no n.º 1 a 
um montante correspondente a, pelo 
menos, 40 % do limite máximo nacional ou 
regional estabelecido nos termos dos 
artigos 19.º ou 20.º, após aplicação da 
redução linear prevista no artigo 23.º, n.º 1.

2. Os Estados-Membros podem limitar o 
cálculo do valor unitário dos direitos ao 
pagamento previsto no n.º 1 a um montante 
correspondente a, pelo menos, 40 % do 
limite máximo nacional ou regional 
estabelecido nos termos dos artigos 19.º ou 
20.º, após aplicação da redução linear 
prevista no artigo 23.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 1064
Hynek Fajmon
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Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros que aplicaram o 
regime de pagamento único previsto no 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 podem 
limitar o cálculo do valor unitário dos 
direitos ao pagamento previsto no n.º 1 a 
um montante correspondente a, pelo 
menos, 40 % do limite máximo nacional ou 
regional estabelecido nos termos dos 
artigos 19.º ou 20.º, após aplicação da 
redução linear prevista no artigo 23.º, n.º 1.

2. Os Estados-Membros podem limitar o 
cálculo do valor unitário dos direitos ao 
pagamento previsto no n.º 1 a um montante 
correspondente a, pelo menos, 40 % do 
limite máximo nacional ou regional 
estabelecido nos termos dos artigos 19.º ou 
20.º, após aplicação da redução linear 
prevista no artigo 23.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 1065
Jill Evans

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em derrogação do n.º 2 do presente 
artigo, os Estados-Membros ou regiões, 
tendo estabelecido um registo fixo de 
todas as terras elegíveis para pagamentos 
diretos, declaradas como tais nos pedidos 
apresentados nos termos do artigo 74.º, 
n.º 1, do Regulamento (UE) n.º XXX (HZ) 
para o exercício de 2014 (a seguir 
denominadas «hectares elegíveis»), 
podem reduzir anualmente o valor 
unitário dos direitos ao pagamento de tal 
forma que os valores de todos os direitos 
sejam zero no ano referido no n.º 5 do 
presente artigo. Quando esta derrogação 
for aplicada, os Estados-Membros ou 
regiões devem fazer pagamentos 
complementares aos agricultores 
correspondentes à superfície de hectares 
elegíveis declarados multiplicada pelo 
limite máximo nacional ou regional 
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estabelecido nos termos dos artigos 19.º 
ou 20.º, após aplicação da redução linear 
prevista no artigo 23.º, n.º 1, dividida pelo 
número de hectares elegíveis no Estado-
Membro ou região.

Or. en

Alteração 1066
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros que recorram à 
possibilidade prevista no n.º 2 utilizam a 
parte do limite máximo que resta após 
aplicação desse número para aumentar o 
valor dos direitos ao pagamento nos casos 
em que o valor total dos direitos ao 
pagamento detidos por um agricultor a 
título do regime de pagamento de base, 
calculado em conformidade com o n.º 2, 
seja inferior ao valor total dos direitos ao 
pagamento, incluindo os direitos 
especiais, que detinha em 31 de dezembro 
de 2013 ao abrigo do regime de 
pagamento único, em conformidade com 
o Regulamento (CE) n.º 73/2009. Para o 
efeito, o valor unitário nacional ou 
regional de cada um dos direitos ao 
pagamento do agricultor em causa é 
aumentado de uma parte da diferença 
entre o valor total dos direitos ao 
pagamento a título do regime de 
pagamento de base, calculado em 
conformidade com o n.º 2, e o valor total 
dos direitos ao pagamento, incluindo os 
direitos especiais, que o mesmo agricultor 
detinha em 31 de dezembro de 2013 ao 
abrigo do regime de pagamento único, em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 73/2009.

Suprimido
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Para o cálculo do aumento, um Estado-
Membro pode ter igualmente em conta o 
apoio concedido no ano civil de 2013 nos 
termos dos artigos 52.º, 53.º, n.º 1, e 68.º, 
n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 
73/2009, desde que tenha decidido não 
aplicar o apoio associado voluntário 
previsto no título IV do presente 
regulamento aos setores em causa.
Para efeitos do primeiro parágrafo, 
considera-se que um agricultor detém 
direitos ao pagamento em 31 de dezembro 
de 2013 quando lhe tenham sido 
atribuídos, ou tenham para ele sido 
definitivamente transferidos, direitos ao 
pagamento até essa data.

Or. en

Alteração 1067
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros que recorram à 
possibilidade prevista no n.º 2 utilizam a 
parte do limite máximo que resta após 
aplicação desse número para aumentar o 
valor dos direitos ao pagamento nos casos 
em que o valor total dos direitos ao 
pagamento detidos por um agricultor a 
título do regime de pagamento de base, 
calculado em conformidade com o n.º 2, 
seja inferior ao valor total dos direitos ao 
pagamento, incluindo os direitos 
especiais, que detinha em 31 de dezembro 
de 2013 ao abrigo do regime de 
pagamento único, em conformidade com 
o Regulamento (CE) n.º 73/2009. Para o 
efeito, o valor unitário nacional ou 
regional de cada um dos direitos ao 
pagamento do agricultor em causa é 

Suprimido
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aumentado de uma parte da diferença 
entre o valor total dos direitos ao 
pagamento a título do regime de 
pagamento de base, calculado em 
conformidade com o n.º 2, e o valor total 
dos direitos ao pagamento, incluindo os 
direitos especiais, que o mesmo agricultor 
detinha em 31 de dezembro de 2013 ao 
abrigo do regime de pagamento único, em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 73/2009.
Para o cálculo do aumento, um Estado-
Membro pode ter igualmente em conta o 
apoio concedido no ano civil de 2013 nos 
termos dos artigos 52.º, 53.º, n.º 1, e 68.º, 
n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 
73/2009, desde que tenha decidido não 
aplicar o apoio associado voluntário 
previsto no título IV do presente 
regulamento aos setores em causa.
Para efeitos do primeiro parágrafo, 
considera-se que um agricultor detém 
direitos ao pagamento em 31 de dezembro 
de 2013 quando lhe tenham sido 
atribuídos, ou tenham para ele sido 
definitivamente transferidos, direitos ao 
pagamento até essa data.

Or. en

Alteração 1068
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros que recorram à 
possibilidade prevista no n.º 2 utilizam a 
parte do limite máximo que resta após 
aplicação desse número para aumentar o 
valor dos direitos ao pagamento nos casos 
em que o valor total dos direitos ao 
pagamento detidos por um agricultor a 

Suprimido
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título do regime de pagamento de base, 
calculado em conformidade com o n.º 2, 
seja inferior ao valor total dos direitos ao 
pagamento, incluindo os direitos 
especiais, que detinha em 31 de dezembro 
de 2013 ao abrigo do regime de 
pagamento único, em conformidade com 
o Regulamento (CE) n.º 73/2009. Para o 
efeito, o valor unitário nacional ou 
regional de cada um dos direitos ao 
pagamento do agricultor em causa é 
aumentado de uma parte da diferença 
entre o valor total dos direitos ao 
pagamento a título do regime de 
pagamento de base, calculado em 
conformidade com o n.º 2, e o valor total 
dos direitos ao pagamento, incluindo os 
direitos especiais, que o mesmo agricultor 
detinha em 31 de dezembro de 2013 ao 
abrigo do regime de pagamento único, em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 73/2009.

Or. en

Alteração 1069
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros que recorram à 
possibilidade prevista no n.º 2 utilizam a 
parte do limite máximo que resta após 
aplicação desse número para aumentar o 
valor dos direitos ao pagamento nos casos 
em que o valor total dos direitos ao 
pagamento detidos por um agricultor a 
título do regime de pagamento de base, 
calculado em conformidade com o n.º 2, 
seja inferior ao valor total dos direitos ao 
pagamento, incluindo os direitos especiais, 
que detinha em 31 de dezembro de 2013 ao 
abrigo do regime de pagamento único, em 

3. Os Estados-Membros que recorram à 
possibilidade prevista no n.º 2 podem 
utilizar a parte do limite máximo que resta 
após aplicação desse número para 
aumentar o valor dos direitos ao 
pagamento nos casos em que o valor total 
dos direitos ao pagamento detidos por um 
agricultor a título do regime de pagamento 
de base, calculado em conformidade com o 
n.º 2, seja inferior ao valor total dos 
direitos ao pagamento, incluindo os 
direitos especiais, que detinha em 31 de 
dezembro de 2013 ao abrigo do regime de 
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conformidade com o Regulamento (CE) n.º 
73/2009. Para o efeito, o valor unitário 
nacional ou regional de cada um dos 
direitos ao pagamento do agricultor em 
causa é aumentado de uma parte da 
diferença entre o valor total dos direitos ao 
pagamento a título do regime de 
pagamento de base, calculado em 
conformidade com o n.º 2, e o valor total 
dos direitos ao pagamento, incluindo os 
direitos especiais, que o mesmo agricultor 
detinha em 31 de dezembro de 2013 ao 
abrigo do regime de pagamento único, em 
conformidade com o Regulamento (CE) n.º 
73/2009.

pagamento único, em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009. Para o 
efeito, o valor unitário nacional ou regional 
de cada um dos direitos ao pagamento do 
agricultor em causa pode ser aumentado de 
uma parte da diferença entre o valor total 
dos direitos ao pagamento a título do 
regime de pagamento de base, calculado 
em conformidade com o n.º 2, e o valor 
total dos direitos ao pagamento, incluindo 
os direitos especiais, que o mesmo 
agricultor detinha em 31 de dezembro de 
2013 ao abrigo do regime de pagamento 
único, em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009.

Or. en

Justificação

O apoio por hectare tem de continuar a depender do critério dos Estados-Membros, 
refletindo assim as diferenças nos tipos de agricultura individuais.

Alteração 1070
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, Salvatore 
Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 22.º - n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros que recorram à 
possibilidade prevista no n.º 2 utilizam a 
parte do limite máximo que resta após 
aplicação desse número para aumentar o 
valor dos direitos ao pagamento nos casos 
em que o valor total dos direitos ao 
pagamento detidos por um agricultor a 
título do regime de pagamento de base, 
calculado em conformidade com o n.º 2, 
seja inferior ao valor total dos direitos ao 
pagamento, incluindo os direitos especiais, 
que detinha em 31 de dezembro de 2013 ao 

3. Os Estados-Membros que recorram à 
possibilidade prevista no n.º 2 utilizam a 
parte do limite máximo que resta após 
aplicação desse número para aumentar o 
valor dos direitos ao pagamento nos casos 
em que o valor total dos direitos ao 
pagamento ativados por um agricultor a 
título do regime de pagamento de base, 
calculado em conformidade com o n.º 2, 
seja inferior ao valor total dos direitos ao 
pagamento, incluindo os direitos especiais, 
que detinha em 2013 ao abrigo do regime 
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abrigo do regime de pagamento único, em 
conformidade com o Regulamento (CE) n.º 
73/2009. Para o efeito, o valor unitário 
nacional ou regional de cada um dos 
direitos ao pagamento do agricultor em 
causa é aumentado de uma parte da 
diferença entre o valor total dos direitos ao 
pagamento a título do regime de 
pagamento de base, calculado em 
conformidade com o n.º 2, e o valor total 
dos direitos ao pagamento, incluindo os 
direitos especiais, que o mesmo agricultor 
detinha em 31 de dezembro de 2013 ao 
abrigo do regime de pagamento único, em 
conformidade com o Regulamento (CE) n.º 
73/2009.

de pagamento único, em conformidade 
com o Regulamento (CE) n.º 73/2009. Para 
o efeito, o valor unitário nacional ou 
regional de cada um dos direitos ao 
pagamento do agricultor em causa é 
aumentado de uma parte da diferença entre 
o valor total dos direitos ao pagamento a 
título do regime de pagamento de base, 
calculado em conformidade com o n.º 2, e 
o valor total dos direitos ao pagamento, 
incluindo os direitos especiais, que o 
mesmo agricultor ativa em 2013 ao abrigo 
do regime de pagamento único, em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 73/2009.

Or. it

Alteração 1071
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros que recorram à 
possibilidade prevista no n.º 2 utilizam a 
parte do limite máximo que resta após 
aplicação desse número para aumentar o 
valor dos direitos ao pagamento nos casos 
em que o valor total dos direitos ao 
pagamento detidos por um agricultor a 
título do regime de pagamento de base, 
calculado em conformidade com o n.º 2, 
seja inferior ao valor total dos direitos ao 
pagamento, incluindo os direitos especiais, 
que detinha em 31 de dezembro de 2013 
ao abrigo do regime de pagamento único, 
em conformidade com o Regulamento 
(CE) n.º 73/2009. Para o efeito, o valor 
unitário nacional ou regional de cada um 
dos direitos ao pagamento do agricultor em 
causa é aumentado de uma parte da 
diferença entre o valor total dos direitos ao 

3. Os Estados-Membros que recorram à 
possibilidade prevista no n.º 2 utilizam a 
parte do limite máximo que resta após 
aplicação desse número para aumentar o 
valor dos direitos ao pagamento nos casos 
em que o valor total dos direitos ao 
pagamento detidos por um agricultor a 
título do regime de pagamento de base, 
calculado em conformidade com o n.º 2, 
seja inferior ao valor total dos direitos ao 
pagamento, incluindo os direitos especiais, 
cuja ativação foi pedida pelo agricultor 
em 2013 ao abrigo do regime de 
pagamento único, em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009. Para o 
efeito, o valor unitário nacional ou regional 
de cada um dos direitos ao pagamento do 
agricultor em causa é aumentado de uma 
parte da diferença entre o valor total dos 



AM\907854PT.doc 79/172 PE492.793v01-00

PT

pagamento a título do regime de 
pagamento de base, calculado em 
conformidade com o n.º 2 do presente 
artigo, e o valor total dos direitos ao 
pagamento, incluindo os direitos especiais, 
que o mesmo agricultor detinha em 31 de 
dezembro de 2013 ao abrigo do regime de 
pagamento único, em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009.

direitos ao pagamento a título do regime de 
pagamento de base, calculado em
conformidade com o n.º 2, e o valor total 
dos direitos ao pagamento, incluindo os 
direitos especiais, que o mesmo agricultor 
ativou em 2013 ao abrigo do regime de 
pagamento único, em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009.

Or. fr

Justificação

A convergência deve ser aplicada aos agricultores que ativem direitos em 2013. Pode existir 
uma diferença entre os agricultores que ativem direitos em 2013 e as explorações agrícolas 
que detenham direitos a 31 de dezembro de 2013.

Alteração 1072
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros que recorram à 
possibilidade prevista no n.º 2 utilizam a 
parte do limite máximo que resta após 
aplicação desse número para aumentar o 
valor dos direitos ao pagamento nos casos 
em que o valor total dos direitos ao 
pagamento detidos por um agricultor a 
título do regime de pagamento de base, 
calculado em conformidade com o n.º 2, 
seja inferior ao valor total dos direitos ao 
pagamento, incluindo os direitos especiais, 
que detinha em 31 de dezembro de 2013 ao 
abrigo do regime de pagamento único, em 
conformidade com o Regulamento (CE) n.º 
73/2009. Para o efeito, o valor unitário 
nacional ou regional de cada um dos 
direitos ao pagamento do agricultor em 
causa é aumentado de uma parte da 
diferença entre o valor total dos direitos ao 
pagamento a título do regime de 

3. Os Estados-Membros que recorram à 
possibilidade prevista no n.º 2 utilizam a 
parte do limite máximo que resta após 
aplicação desse número para aumentar o 
valor dos direitos ao pagamento nos casos 
em que o valor total dos direitos ao 
pagamento detidos por um agricultor a 
título do regime de pagamento de base, 
calculado em conformidade com o n.º 2, 
seja inferior ao valor total dos direitos ao 
pagamento, incluindo os direitos especiais, 
que detinha em 31 de dezembro de 2013 ao 
abrigo do regime de pagamento único 
existente, em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009. Para o 
efeito, o valor unitário nacional ou regional 
de cada um dos direitos ao pagamento do 
agricultor em causa é aumentado de uma 
parte da diferença entre o valor total dos 
direitos ao pagamento a título do novo 
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pagamento de base, calculado em 
conformidade com o n.º 2, e o valor total 
dos direitos ao pagamento, incluindo os 
direitos especiais, que o mesmo agricultor 
detinha em 31 de dezembro de 2013 ao 
abrigo do regime de pagamento único, em 
conformidade com o Regulamento (CE) n.º 
73/2009.

regime de pagamento único, calculado em 
conformidade com o n.º 2, e o valor total 
dos direitos ao pagamento, incluindo os 
direitos especiais, que o mesmo agricultor 
detinha em 31 de dezembro de 2013 ao 
abrigo do regime de pagamento único 
existente, em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009.

Or. en

Alteração 1073
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros que recorram à 
possibilidade prevista no n.º 2 utilizam a 
parte do limite máximo que resta após 
aplicação desse número para aumentar o 
valor dos direitos ao pagamento nos casos 
em que o valor total dos direitos ao 
pagamento detidos por um agricultor a 
título do regime de pagamento de base, 
calculado em conformidade com o n.º 2, 
seja inferior ao valor total dos direitos ao 
pagamento, incluindo os direitos especiais, 
que detinha em 31 de dezembro de 2013 ao 
abrigo do regime de pagamento único, em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 73/2009. Para o efeito, o valor unitário 
nacional ou regional de cada um dos 
direitos ao pagamento do agricultor em 
causa é aumentado de uma parte da 
diferença entre o valor total dos direitos ao 
pagamento a título do regime de 
pagamento de base, calculado em 
conformidade com o n.º 2, e o valor total 
dos direitos ao pagamento, incluindo os 
direitos especiais, que o mesmo agricultor 
detinha em 31 de dezembro de 2013 ao 
abrigo do regime de pagamento único, em 
conformidade com o Regulamento (CE) 

3. Os Estados-Membros que recorram à 
possibilidade prevista no n.º 2 utilizam a 
parte do limite máximo que resta após 
aplicação desse número para aumentar o 
valor dos direitos ao pagamento nos casos 
em que o valor total dos direitos ao 
pagamento detidos por um agricultor a 
título do regime de pagamento de base, 
calculado em conformidade com o n.º 2, 
seja inferior ao valor total dos direitos ao 
pagamento, incluindo os direitos especiais, 
que detinha em 31 de dezembro de 2013 ao 
abrigo do regime de pagamento único, em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 73/2009. Para o efeito, o valor unitário 
nacional ou regional de cada um dos 
direitos ao pagamento do agricultor em 
causa é aumentado de uma parte da 
diferença entre o valor total dos direitos ao 
pagamento a título do regime de 
pagamento de base, calculado em 
conformidade com o n.º 2, e o valor total 
dos direitos ao pagamento, incluindo os 
direitos especiais, que o mesmo agricultor 
detinha em 31 de dezembro de 2013 ao 
abrigo do regime de pagamento único, em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
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n.º 73/2009. n.º 73/2009. Tal deve aplicar-se, 
igualmente, aos pequenos agricultores, 
uma vez que geram benefícios ambientais.

Or. ro

Alteração 1074
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros decidem, ao nível 
regional, se adequado, sobre as alterações 
anuais que serão feitas aos direitos.

Or. en

Alteração 1075
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros decidem, ao nível 
regional, se adequado, sobre as alterações 
anuais que serão feitas aos direitos.

Or. en

Alteração 1076
Carlo Fidanza

Proposta de regulamento
Artigo 22.º - n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem aumentar o 
limiar do limite máximo nacional referido 
no artigo 33.º, n.º 1, para dar prioridade 
aos beneficiários selecionados a nível 
nacional, em conformidade com a 
definição de agricultor ativo, com base em 
critérios objetivos e não discriminatórios. 
Essa decisão será notificada à Comissão 
até 1 de agosto de 2013.

Or. it

Alteração 1077
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para o cálculo do aumento, um Estado-
Membro pode ter igualmente em conta o 
apoio concedido no ano civil de 2013 nos 
termos dos artigos 52.º, 53.º, n.º 1, e 68.º, 
n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 
73/2009, desde que tenha decidido não 
aplicar o apoio associado voluntário 
previsto no título IV do presente 
regulamento aos setores em causa.

Suprimido

Or. en

Alteração 1078
Robert Dušek

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para o cálculo do aumento, um Estado- Para o cálculo do aumento, um Estado-
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Membro pode ter igualmente em conta o 
apoio concedido no ano civil de 2013 nos 
termos dos artigos 52.º, 53.º, n.º 1, e 68.º, 
n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 
73/2009, desde que tenha decidido não 
aplicar o apoio associado voluntário 
previsto no título IV do presente 
regulamento aos setores em causa.

Membro pode ter igualmente em conta o 
apoio concedido no ano civil de 2013 nos 
termos dos artigos 52.º, 53.º, n.º 1, 68.º, n.º 
1, alínea b) e no ano civil de 2010 nos 
termos do artigo 132.º do Regulamento 
(CE) n.º 73/2009, desde que tenha decidido 
não aplicar o apoio associado voluntário 
previsto no título IV do presente 
regulamento aos setores em causa.

Or. en

Alteração 1079
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para o cálculo do aumento, um Estado-
Membro pode ter igualmente em conta o 
apoio concedido no ano civil de 2013 nos 
termos dos artigos 52.º, 53.º, n.º 1, e 68.º, 
n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 
73/2009, desde que tenha decidido não 
aplicar o apoio associado voluntário 
previsto no título IV do presente 
regulamento aos setores em causa.

Para o cálculo do aumento, um Estado-
Membro pode ter igualmente em conta o 
apoio concedido no ano civil de 2013 nos 
termos dos artigos 52.º, 53.º, n.º 1, 68.º, n.º 
1, alínea b) e no ano civil de 2010 nos 
termos do artigo 132.º do Regulamento 
(CE) n.º 73/2009, desde que tenha decidido 
não aplicar o apoio associado voluntário 
previsto no título IV do presente 
regulamento aos setores em causa.

Or. en

Alteração 1080
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do primeiro parágrafo, 
considera-se que um agricultor detém 
direitos ao pagamento em 31 de dezembro 

Suprimido
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de 2013 quando lhe tenham sido 
atribuídos, ou tenham para ele sido 
definitivamente transferidos, direitos ao 
pagamento até essa data.

Or. en

Alteração 1081
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Algirdas Saudargas, Tunne Kelam, Inese Vaidere, 
Kristiina Ojuland

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para o cálculo do valor dos direitos, os 
Estados-Membros que aplicaram o regime 
de pagamento único por superfície ao 
calcular o aumento referido no n.º 3 
podem ter em conta o valor total do 
RPUS, pagamentos separados (2011) ou 
(2012) ou (2013), apoio específico nos 
termos dos artigos 68.º, n.º 1, alínea b), 
e/ou 68.º, n.º 1, alínea c), concedido aos 
seus agricultores em (2012) ou (2013) e 
pagamentos diretos nacionais 
complementares (2010) ou (2013), ou 
podem estabelecer diferentes valores 
unitários para os direitos ao pagamento 
para hectares de terras aráveis, prados e 
prados extensivos.

Or. en

Alteração 1082
Juozas Imbrasas

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 3-A (novo)



AM\907854PT.doc 85/172 PE492.793v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

Para o cálculo do valor dos direitos, os 
Estados-Membros que aplicaram o regime 
de pagamento único por superfície ao 
calcular o aumento referido no n.º 3 
podem ter em conta o valor total do 
RPUS, pagamentos separados (2011) ou 
(2012) ou (2013), apoio específico nos 
termos dos artigos 68.º, n.º 1, alínea b), 
e/ou 68.º, n.º 1, alínea c), concedido aos 
seus agricultores em (2012) ou (2013) e 
pagamentos diretos nacionais 
complementares (2010) ou (2013), ou 
podem estabelecer diferentes valores 
unitários para os direitos ao pagamento 
para hectares de terras aráveis, prados e 
prados extensivos.

Or. en

Alteração 1083
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para o cálculo do valor dos direitos, os 
Estados-Membros que aplicaram o regime 
de pagamento único por superfície ao 
calcular o aumento referido no n.º 3 
podem ter em conta o valor total por 
hectare do RPUS, pagamentos separados, 
apoio específico nos termos do artigo 68.º, 
n.º 1, alínea c), concedido aos seus 
agricultores em (2012) ou (2013) e 
pagamentos diretos nacionais 
complementares (2010) ou (2013).

Or. en
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Alteração 1084
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada, Mariya Gabriel, Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros que aplicaram 
o regime de pagamento único por 
superfície, e que recorram à possibilidade 
prevista no n.º 2, utilizam a parte do limite 
máximo que resta após aplicação desse 
número para aumentar, com base em 
critérios objetivos e não discriminatórios, 
o valor dos direitos ao pagamento 
atribuídos aos agricultores que receberam 
em 2012 os pagamentos diretos nacionais 
complementares ou pagamentos 
separados.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros que aplicarem o RPUS também devem ter a possibilidade de 
diferenciar o valor dos pagamentos entre agricultores, tal como os Estados-Membros com o 
RPU histórico.

Alteração 1085
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Contrariamente ao artigo 22.º, n.º 3, 
os Estados-Membros podem decidir 
ajustar o cálculo referido no artigo 22.º, 
n.º 3, sem ter em conta os direitos 
especiais que o agricultor detinha em 31 
de dezembro de 2013. Os Estados-
Membros que recorrerem à possibilidade 
prevista no presente artigo 22.º, n.º 3, 
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alínea a), também podem aumentar o 
valor unitário dos direitos ao pagamento 
de agricultores que ativaram direitos 
especiais em 2013. O aumento não pode 
exceder o montante correspondente ao 
pagamento de base que o agricultor 
recebeu com base em direitos especiais ao 
pagamento em 2013. A Comissão, por 
meio de atos de execução, adota regras 
relativas ao montante do máximo 
disponível após a aplicação do artigo 22.º, 
n.º 2, se um Estado-Membro aplicar tanto 
o artigo 22.º, n.º 3, como o artigo 22.º, n.º 
3, alínea a), ao montante do aumento do 
valor unitário do direito ao pagamento, às 
transferências e ao mínimo de atividades 
que o agricultor tem de respeitar para 
receber o valor aumentado do direito ao 
pagamento nos termos do presente artigo 
22.º, n.º 3, alínea a). Os artigos 22.º, n.º 5, 
e 22.º, nº 6.º, são aplicáveis mutatis 
mutandis ao artigo 22.º, n.º 3, alínea a).

Or. en

Alteração 1086
Milan Zver

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Pode variar consoante a utilização 
do solo;

Or. sl

Alteração 1087
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros que, em 
conformidade com os artigos 18.º, n.º 1, e 
18.º, n.º 2, decidam manter os direitos ao 
pagamento existentes podem decidir 
calcular o valor dos direitos ao 
pagamento detidos por um agricultor 
como um valor uniforme por direito ao 
pagamento ou ajustando o valor dos 
direitos ao pagamento existentes.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros que aplicarem um modelo regional e que decidirem manter os direitos 
ao pagamento existentes também terão a possibilidade de passar para a taxa fixa de acordo 
com as suas decisões anteriores.

Alteração 1088
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A partir do exercício de 2019, o mais 
tardar, todos os direitos ao pagamento
num Estado-Membro, ou, em caso de 
aplicação do artigo 20.º, numa região, têm 
um valor unitário uniforme.

5. O nível de apoio direto por hectare num 
Estado-Membro deve convergir de forma 
progressiva, usando o mesmo mecanismo 
aplicado para a convergência entre os 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Para que os agricultores possam beneficiar de um período de adaptação maior.

Alteração 1089
Mairead McGuinness, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves



AM\907854PT.doc 89/172 PE492.793v01-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A partir do exercício de 2019, o mais 
tardar, todos os direitos ao pagamento num 
Estado-Membro, ou, em caso de aplicação 
do artigo 20.º, numa região, têm um valor 
unitário uniforme.

5. A partir do exercício de 2019, o mais 
tardar, todos os direitos ao pagamento num 
Estado-Membro, ou, em caso de aplicação 
do artigo 20.º, numa região, podem ter um 
valor unitário uniforme.

Or. en

Alteração 1090
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A partir do exercício de 2019, o mais 
tardar, todos os direitos ao pagamento num 
Estado-Membro, ou, em caso de aplicação 
do artigo 20.º, numa região, têm um valor 
unitário uniforme.

5. A partir do exercício de 2019, o mais 
tardar, todos os direitos ao pagamento num 
Estado-Membro, ou, em caso de aplicação 
do artigo 20.º, numa região, podem ter um 
valor unitário uniforme.

Or. en

Justificação

O apoio por hectare tem de continuar a depender do critério dos Estados-Membros, 
refletindo assim as diferenças nos tipos de agricultura individuais.

Alteração 1091
Liam Aylward

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A partir do exercício de 2019, o mais 
tardar, todos os direitos ao pagamento num 

5. A partir do exercício determinado pelo 
Estado-Membro e acordado com a 
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Estado-Membro, ou, em caso de aplicação 
do artigo 20.º, numa região, têm um valor 
unitário uniforme.

Comissão, todos os direitos ao pagamento 
num Estado-Membro, ou, em caso de 
aplicação do artigo 20.º, numa região, 
terão sido ajustados para um valor 
unitário mais uniforme, tendo em devida 
conta o impacto em cada Estado-Membro 
e a necessidade de evitar uma perturbação 
extrema da capacidade produtiva da 
agricultura do Estado-Membro. 

Or. en

Alteração 1092
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A partir do exercício de 2019, o mais 
tardar, todos os direitos ao pagamento num 
Estado-Membro, ou, em caso de aplicação 
do artigo 20.º, numa região, têm um valor 
unitário uniforme.

5. A partir do exercício de 2021, o mais 
tardar, todos os direitos ao pagamento num 
Estado-Membro, ou, em caso de aplicação 
do artigo 20.º, numa região:

a) têm um valor unitário uniforme nos 
termos do artigo 22.º, n.º 1;
b) têm um valor unitário que se afasta do 
valor unitário médio por uma 
percentagem máxima de 50 %.

Or. en

Alteração 1093
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A partir do exercício de 2019, o mais 
tardar, todos os direitos ao pagamento num 

5. A partir do exercício de 2021, o mais 
tardar, todos os direitos ao pagamento num 



AM\907854PT.doc 91/172 PE492.793v01-00

PT

Estado-Membro, ou, em caso de aplicação 
do artigo 20.º, numa região, têm um valor 
unitário uniforme.

Estado-Membro, ou, em caso de aplicação 
do artigo 20.º, numa região, têm um valor 
unitário uniforme em conformidade com o 
artigo 22.º, n.º 1, ou seja, um valor que 
difere uma determinada percentagem do 
valor médio em conformidade com o 
artigo 22.º, n.º 1. 

Or. fr

Justificação

Os Estados-Membros devem ter alguma flexibilidade para definir o ritmo e o fim da reforma. 
Deve ser aplicado aos pagamentos diretos o método utilizado para a convergência entre os 
Estados-Membros.

Alteração 1094
Milan Zver

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A partir do exercício de 2019, o mais 
tardar, todos os direitos ao pagamento num 
Estado-Membro, ou, em caso de aplicação 
do artigo 20.º, numa região, têm um valor 
unitário uniforme.

5. A partir do exercício de 2021, o mais 
tardar, todos os direitos ao pagamento num 
Estado-Membro, ou, em caso de aplicação 
do artigo 20.º, numa região, têm um valor 
unitário uniforme. Sem prejuízo do 
número anterior, em caso de aplicação do 
artigo 22.º, n.º 1, parágrafo 2, todos os 
direitos ao pagamento num Estado-
Membro ou numa região têm valores 
unitários uniformes para terras aráveis, 
prados e pastagens permanentes.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem manter a possibilidade de ter pagamentos diferentes por hectare 
de terras aráveis e prados permanentes, tal como acontece no artigo 49.º do Regulamento 
(CE) n.º 73/2009 do Conselho.
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Alteração 1095
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A partir do exercício de 2019, o mais 
tardar, todos os direitos ao pagamento num 
Estado-Membro, ou, em caso de aplicação 
do artigo 20.º, numa região, têm um valor 
unitário uniforme.

5. A partir do exercício de 2021, o mais 
tardar, todos os direitos ao pagamento num 
Estado-Membro, ou, em caso de aplicação 
do artigo 20.º, numa região, devem ter um 
valor unitário uniforme.

Or. en

Alteração 1096
George Lyon, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A partir do exercício de 2019, o mais 
tardar, todos os direitos ao pagamento num 
Estado-Membro, ou, em caso de aplicação 
do artigo 20.º, numa região, têm um valor 
unitário uniforme.

5. A partir do exercício de 2021, o mais 
tardar, todos os direitos ao pagamento num 
Estado-Membro, ou, em caso de aplicação 
do artigo 20.º, numa região, têm um valor 
unitário uniforme.

Or. en

Justificação

Um elemento importante para que a transição para um modelo regional seja bem-sucedida é 
dar tempo suficiente aos agricultores para adaptarem os seus modelos de negócio e as suas 
atividades à nova situação no que diz respeito aos seus direitos ao pagamento, especialmente 
nos casos em que há uma redistribuição significativa entre os setores e modelos de produção. 
O período de cinco anos proposto pela Comissão não é suficientemente longo, tendo em 
conta a experiência dos Estados-Membros em que a mudança já teve lugar.

Alteração 1097
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
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Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 22.º - n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A partir do exercício de 2019, o mais 
tardar, todos os direitos ao pagamento 
num Estado-Membro, ou, em caso de 
aplicação do artigo 20.º, numa região, têm 
um valor unitário uniforme.

5. Os Estados-Membros, a partir do 
exercício de 2022, o mais tardar, devem 
completar a convergência dos direitos de 
pagamento

Or. it

Alteração 1098
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A partir do exercício de 2019, o mais 
tardar, todos os direitos ao pagamento num 
Estado-Membro, ou, em caso de aplicação 
do artigo 20.º, numa região, têm um valor 
unitário uniforme.

5. A partir do exercício de 2023, o mais 
tardar, todos os direitos ao pagamento num 
Estado-Membro, ou, em caso de aplicação 
do artigo 20.º, numa região, aproximam-se
em valor a, pelo menos, 90 % do valor 
médio dos direitos desse Estado-Membro 
ou região.

Or. es

Justificação

A convergência interna entre beneficiários dos apoios deve ser mais limitada e progressiva. 
Por conseguinte, deve-se alargar o prazo para que os estados ou regiões não cheguem a uma 
taxa fixa ao nível de região ou de Estado-Membro até 2019, mas cheguem, isso sim, pelo 
menos ao nível de convergência objetivo estabelecido.

Alteração 1099
Diane Dodds
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Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A partir do exercício de 2019, o mais 
tardar, todos os direitos ao pagamento num 
Estado-Membro, ou, em caso de aplicação 
do artigo 20.º, numa região, têm um valor 
unitário uniforme.

5. Todos os direitos ao pagamento num 
Estado-Membro, ou, em caso de aplicação 
do artigo 20.º, numa região, têm um valor 
uniforme unitário num prazo de 10 anos a 
contar do ano de aplicação do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 1100
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A partir do exercício de 2019, o mais 
tardar, todos os direitos ao pagamento num 
Estado-Membro, ou, em caso de aplicação 
do artigo 20.º, numa região, têm um valor 
unitário uniforme.

5. A partir do exercício de 2024, o mais 
tardar, todos os direitos ao pagamento num 
Estado-Membro, ou, em caso de aplicação 
do artigo 20.º, numa região, têm um valor 
unitário uniforme.

Or. bg

Alteração 1101
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A partir do exercício de 2019, o mais 
tardar, todos os direitos ao pagamento num 
Estado-Membro, ou, em caso de aplicação 
do artigo 20.º, numa região, têm um valor 
unitário uniforme.

5. A partir do exercício de 2024, o mais 
tardar, todos os direitos ao pagamento num 
Estado-Membro, ou, em caso de aplicação 
do artigo 20.º, numa região, têm um valor 
unitário uniforme.
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Or. en

Justificação

Deve prever-se um período de transição de dez anos para um pagamento de taxa fixa.

Alteração 1102
Paolo Bartolozzi

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A partir do exercício de 2019, o mais 
tardar, todos os direitos ao pagamento num 
Estado-Membro, ou, em caso de aplicação 
do artigo 20.º, numa região, têm um valor 
unitário uniforme.

5. A partir do exercício de 2024, o mais 
tardar, todos os direitos ao pagamento num 
Estado-Membro, ou, em caso de aplicação 
do artigo 20.º, numa região, têm um valor 
unitário uniforme.

Or. en

Alteração 1103
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A partir do exercício de 2019, o mais 
tardar, todos os direitos ao pagamento num 
Estado-Membro, ou, em caso de aplicação 
do artigo 20.º, numa região, têm um valor 
unitário uniforme.

5. A partir do exercício de 2028, o mais 
tardar, todos os direitos ao pagamento num 
Estado-Membro, ou, em caso de aplicação 
do artigo 20.º, numa região, têm um valor 
unitário uniforme.

Or. pt

Alteração 1104
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. A partir do exercício de 2019, o mais 
tardar, todos os direitos ao pagamento num 
Estado-Membro, ou, em caso de aplicação 
do artigo 20.º, numa região, têm um valor 
unitário uniforme.

5. A partir do exercício de 2019, o mais 
tardar, todos os direitos ao pagamento num 
Estado-Membro, ou, em caso de aplicação 
do artigo 20.º, numa região: a) têm um 
valor unitário uniforme; ou b) não estão 
abaixo do valor unitário médio em mais 
de 40 %, e para aqueles cujos direitos 
estão na gama dos 45 % abaixo do valor 
unitário médio para o próprio valor 
unitário médio deve haver aumentos 
progressivos para o valor unitário médio.

Or. en

Alteração 1105
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 22.º - n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A partir do exercício de 2019, o mais 
tardar, todos os direitos ao pagamento num 
Estado-Membro, ou, em caso de aplicação 
do artigo 20.º, numa região, têm um valor 
unitário uniforme.

5. A partir do exercício de 2019, o mais 
tardar, todos os direitos ao pagamento num 
Estado-Membro, ou, em caso de aplicação 
do artigo 20.º, numa região, têm um valor 
unitário uniforme:
a) têm um valor unitário uniforme;

ou seja
b) podem afastar-se em 40 %, no máximo, 
relativamente ao valor unitário médio.

Or. it

Alteração 1106
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. A partir do exercício de 2019, o mais 
tardar, todos os direitos ao pagamento num 
Estado-Membro, ou, em caso de aplicação 
do artigo 20.º, numa região, têm um valor 
unitário uniforme.

5. A partir do exercício de 2019, o mais 
tardar, todos os direitos ao pagamento num 
Estado-Membro, ou, em caso de aplicação 
do artigo 20.º, numa região:

a) têm um valor unitário uniforme; ou

b) podem afastar-se 35 %, no máximo, 
relativamente ao valor unitário médio.

Or. fr

Alteração 1107
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A partir do exercício de 2019, o mais 
tardar, todos os direitos ao pagamento num 
Estado-Membro, ou, em caso de aplicação 
do artigo 20.º, numa região, têm um valor 
unitário uniforme.

5. A partir do exercício de 2019, o mais 
tardar, todos os direitos ao pagamento num 
Estado-Membro, ou, em caso de aplicação 
do artigo 20.º, numa região: a) têm um 
valor unitário uniforme; ou b) não estão 
abaixo do valor unitário médio em mais 
de 30 %.

Or. en

Alteração 1108
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A partir do exercício de 2019, o mais 
tardar, todos os direitos ao pagamento num 
Estado-Membro, ou, em caso de aplicação 

5. A partir do exercício de 2019, o mais 
tardar, todos os direitos ao pagamento num 
Estado-Membro, ou, em caso de aplicação 
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do artigo 20.º, numa região, têm um valor 
unitário uniforme.

do artigo 20.º, numa região, tendem para
um valor unitário uniforme, sendo 
permitida uma diferença de dois terços 
relativamente ao valor médio do 
Estado-Membro ou região.

Or. es

Justificação

Es necesario contemplar una transición lenta en una convergencia interna del valor de los 
derechos en una región y por ello se propone una convergencia acorde a la propuesta que la 
Comisión ha efectuado en el caso de la convergencia de importes entre Estados miembros.La 
convergencia interna entre perceptores debe ser más proporcional a la propuesta de 
convergencia entre países, es decir, más limitada y más progresiva. Por ello, se debe permitir 
que los EEMM no alcancen una tasa plana a nivel de región o estado miembro en 2019, sino 
que se lleguen, como mínimo, al nivel de convergencia “objetivo” establecido, todo ello con 
la necesaria  flexibilidad para aplicar los elementos que se acuerden.

Alteração 1109
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A partir do exercício de 2019, o mais 
tardar, todos os direitos ao pagamento num 
Estado-Membro, ou, em caso de aplicação 
do artigo 20.º, numa região, têm um valor 
unitário uniforme.

5. A partir do exercício de 2019, o mais 
tardar, todos os direitos ao pagamento num 
Estado-Membro, ou, em caso de aplicação 
do artigo 20.º, numa região, aproximam-se
em valor a, pelo menos, 25 % do valor 
médio dos direitos desse Estado-Membro 
ou região.

Or. es

Justificação

A convergência interna entre beneficiários deve ser mais proporcional à proposta de 
convergência entre países, ou seja, mais limitada e mais progressiva. Por conseguinte, deve-
se permitir que os Estados-Membros não cheguem a uma taxa fixa ao nível de região ou de 
Estado-Membro até 2019, mas cheguem, isso sim, pelo menos ao nível de convergência 
«objetivo» estabelecido, sempre com a flexibilidade necessária para aplicar os elementos 
acordados.
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Alteração 1110
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A partir do exercício de 2019, o mais 
tardar, todos os direitos ao pagamento num 
Estado-Membro, ou, em caso de aplicação 
do artigo 20.º, numa região, têm um valor 
unitário uniforme.

5. A partir do exercício de 2019, o mais 
tardar, qualquer direito ao pagamento num 
Estado-Membro, ou, em caso de aplicação 
do artigo 20.º, numa região, aproxima-se
em valor a, pelo menos, uma 
percentagem, a determinar pelo 
Estado-Membro, do valor médio dos 
direitos desse Estado-Membro ou região.

Or. es

Justificação

A convergência interna entre beneficiários deve ser mais limitada e mais progressiva. Por 
conseguinte, deve-se permitir que os Estados-Membros não cheguem a uma taxa fixa ao nível 
de região ou de Estado-Membro até 2019, mas cheguem, isso sim, pelo menos ao nível de 
convergência «objetivo» estabelecido.

Alteração 1111
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A partir do exercício de 2019, o mais 
tardar, todos os direitos ao pagamento num 
Estado-Membro, ou, em caso de aplicação 
do artigo 20.º, numa região, têm um valor 
unitário uniforme.

5. A partir do fim das perspetivas 
financeiras do exercício de 2019, o mais 
tardar, todos os direitos ao pagamento num 
Estado-Membro, ou, em caso de aplicação 
do artigo 20.º, numa região, têm um valor 
unitário uniforme.

Or. en
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Alteração 1112
George Lyon, Phil Bennion

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. No âmbito da aplicação dos n.os 2, 3 e 
5, os Estados-Membros podem adotar 
medidas para que, em caso de redução 
dos direitos ao pagamento a nível da 
exploração, esses direitos ativados no fim 
do período de transição não sejam 
inferiores em mais de 70 % aos direitos 
ativados em 2014.

Or. en

Justificação

Isto proporciona uma alternativa à alteração 56 do Relator. Este tipo de mecanismos de 
correção só deve ser permitido nos Estados-Membros, dependendo do seu critério, para 
evitar um efeito redistributivo excessivo da mudança para um modelo regional, apenas em 
casos extremos em que um agricultor sofreria uma perda de direitos ao pagamento igual ou 
superior a 70 %.

Alteração 1113
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. No âmbito da aplicação dos n.os 2, 3 e 
5, os Estados-Membros adotam medidas 
para que, em caso de redução dos direitos 
ao pagamento a nível da exploração, esses 
direitos ativados em 2020 não sejam 
inferiores em mais de 30 % aos direitos 
ativados em 2013.

Or. en
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Alteração 1114
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. No âmbito da aplicação dos n.os 2, 3 e 
5, os Estados-Membros podem adotar 
medidas para que, em caso de redução 
dos direitos ao pagamento a nível da 
exploração, esses direitos ativados em 
2019 não sejam inferiores em mais de 
30 % aos direitos ativados em 2013.

Or. en

Alteração 1115
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. No âmbito da aplicação dos n.os 2, 3 e 
5, os Estados-Membros podem adotar 
medidas para que, em caso de redução 
dos montantes financeiros que resultam 
nos direitos ao pagamento a nível da 
exploração, esses montantes financeiros 
em 2019 não sejam inferiores em mais de 
20 % aos de 2014.

Or. es

Alteração 1116
Liam Aylward

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

5-A. No âmbito da aplicação dos n.os 2, 3 e 
5, os Estados-Membros podem adotar 
medidas para que, em caso de redução 
dos direitos ao pagamento a nível da 
exploração, esses direitos ativados numa 
data acordada com o Estado-Membro não 
sejam inferiores em mais de 10 % aos 
direitos ativados a 31 de dezembro de 
2013;

Or. en

Alteração 1117
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A partir do exercício de 2024, o mais 
tardar, todos os direitos ao pagamento 
num Estado-Membro, ou, em caso de 
aplicação do artigo 20.º, numa região, têm 
um valor unitário uniforme.

Or. fr

Alteração 1118
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros podem, com 
base em critérios objetivos e não 
discriminatórios, criar um sistema de 
ponderação do valor unitário dos direitos 
ao pagamento em função dos tipos de 
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produção, nomeadamente para ter em 
consideração as diferenças de rendimento 
por hectare consoante os tipos de 
produção.

Or. fr

Alteração 1119
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. Na aplicação dos n.ºs 2 e 3, os Estados-
Membros, agindo em conformidade com os 
princípios gerais do direito da União, 
tendem a aproximar o valor dos direitos ao 
pagamento ao nível nacional ou regional. 
Para o efeito, os Estados-Membros fixam, 
até 1 de agosto de 2013, as etapas a 
percorrer. Essas etapas incluem alterações 
anuais progressivas dos direitos ao 
pagamento de acordo com critérios 
objetivos e não discriminatórios.

6. Na aplicação dos n.ºs 2 e 3, os Estados-
Membros, agindo em conformidade com os 
princípios gerais do direito da União, 
podem tender a aproximar o valor dos 
direitos ao pagamento ao nível nacional ou 
regional. Para o efeito, os Estados-
Membros podem fixar, até 1 de agosto de 
2013, as etapas a percorrer. Essas etapas 
podem incluir alterações anuais 
progressivas dos direitos ao pagamento de 
acordo com critérios objetivos e não 
discriminatórios.

Or. en

Justificação

O apoio por hectare tem de continuar a depender do critério dos Estados-Membros, 
refletindo assim as diferenças nos tipos de agricultura individuais.

Alteração 1120
Liam Aylward

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. Na aplicação dos n.os 2 e 3, os Estados- 6. Na aplicação dos n.os 2 e 3, os Estados-
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Membros, agindo em conformidade com os 
princípios gerais do direito da União, 
tendem a aproximar o valor dos direitos ao 
pagamento ao nível nacional ou regional. 
Para o efeito, os Estados-Membros fixam, 
até 1 de agosto de 2013, as etapas a 
percorrer. Essas etapas incluem alterações 
anuais progressivas dos direitos ao 
pagamento de acordo com critérios 
objetivos e não discriminatórios.

Membros, agindo em conformidade com os 
princípios gerais do direito da União, 
tendem a aproximar o valor dos direitos ao 
pagamento ao nível nacional ou regional. 
Para o efeito, os Estados-Membros fixam, 
até 1 de agosto de 2013, as etapas a 
percorrer. Nos casos em que não existiam 
direitos a 31 de dezembro de 2013, ou 
quando o valor dos direitos detidos a 31 
de dezembro de 2013 for inferior à média 
nacional ou regional de acordo com o 
artigo 22.º, n.º 1, então esses direitos são 
aumentados até um máximo de 100 
hectares e sujeitos ao montante de fundos 
disponível como resultado de reduções de 
direitos que, a 31 de dezembro de 2013, 
tinham um valor superior à média 
nacional ou regional, de acordo com o 
artigo 22.º, n.º 1.

Or. en

Justificação

A convergência no sentido de um valor unitário em 2019 pode representar uma perturbação 
demasiado importante em certos casos. Os Estados-Membros devem dispor, por isso, de 
flexibilidade suficiente no que diz respeito ao ritmo de convergência que pretendem seguir, 
para evitar ameaçar a viabilidade dos agricultores mais produtivos do Estado-Membro.

Alteração 1121
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. Na aplicação dos n.os 2 e 3, os 
Estados-Membros, agindo em 
conformidade com os princípios gerais do 
direito da União, tendem a aproximar o 
valor dos direitos ao pagamento ao nível 
nacional ou regional. Para o efeito, os 
Estados-Membros fixam, até 1 de agosto 
de 2013, as etapas a percorrer. Essas etapas 
incluem alterações anuais progressivas dos 

6. Na aplicação dos n.os 2, 3 e 5, os 
Estados-Membros, agindo em 
conformidade com os princípios gerais do 
direito da União, tendem a aproximar o 
valor dos direitos ao pagamento ao nível 
nacional ou regional, tendo em 
consideração a percentagem definida no 
artigo 22.º, n.º 5. Para o efeito, os 
Estados-Membros fixam, até 1 de agosto 
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direitos ao pagamento de acordo com 
critérios objetivos e não discriminatórios.

de 2013, as percentagens e as etapas a 
percorrer. Essas etapas incluem alterações 
anuais dos direitos ao pagamento. As 
percentagens e as etapas são 
determinadas de acordo com critérios 
objetivos e não discriminatórios, entre os 
quais consta a intensidade do trabalho.

Or. fr

Justificação

A situação é substancialmente diferente nos diversos Estados-Membros. Estes devem ter a 
flexibilidade necessária para definir o ritmo e o fim da reforma. Devem igualmente poder 
limitar as perdas dos agricultores. Visto que a intensidade do trabalho de uma empresa 
agrícola é um elemento importante quanto a esse aspeto, deve ser tida em consideração no 
momento da tomada de decisão.

Alteração 1122
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. Na aplicação dos n.os 2 e 3, os 
Estados-Membros, agindo em 
conformidade com os princípios gerais do 
direito da União, tendem a aproximar o 
valor dos direitos ao pagamento ao nível 
nacional ou regional. Para o efeito, os 
Estados-Membros fixam, até 1 de agosto 
de 2013, as etapas a percorrer. Essas etapas 
incluem alterações anuais progressivas dos 
direitos ao pagamento de acordo com 
critérios objetivos e não discriminatórios.

6. Na aplicação dos n.os 2 e 3 e 5, os 
Estados-Membros, agindo em 
conformidade com os princípios gerais do 
direito da União, tendem a aproximar o 
valor dos direitos ao pagamento ao nível 
nacional ou regional, tendo em conta a 
percentagem nos termos do artigo 22.º, n.º 
5, se aplicável. Para o efeito, os Estados-
Membros fixam, até 1 de agosto de 2013, 
as etapas a percorrer. Essas etapas incluem 
alterações anuais progressivas dos direitos 
ao pagamento de acordo com critérios 
objetivos e não discriminatórios.

Or. en

Alteração 1123
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. Na aplicação dos n.os 2 e 3, os 
Estados-Membros, agindo em 
conformidade com os princípios gerais do 
direito da União, tendem a aproximar o 
valor dos direitos ao pagamento ao nível 
nacional ou regional. Para o efeito, os 
Estados-Membros fixam, até 1 de agosto
de 2013, as etapas a percorrer. Essas etapas 
incluem alterações anuais progressivas dos 
direitos ao pagamento de acordo com 
critérios objetivos e não discriminatórios.

6. Na aplicação dos n.os 2 e 3, os 
Estados-Membros, agindo em 
conformidade com os princípios gerais do 
direito da União, tendem a aproximar o 
valor dos direitos ao pagamento ao nível 
nacional ou regional. Para o efeito, os 
Estados-Membros fixam, até 31 de
outubro de 2013, as etapas a percorrer. 
Essas etapas incluem alterações anuais 
progressivas dos direitos ao pagamento de 
acordo com critérios objetivos e não 
discriminatórios.

Or. es

Justificação

Tendo em consideração os prazos da Comissão para a aprovação dos regulamentos, será 
impossível a Espanha notificar a Comissão antes de 1 de agosto de 2013 sobre as medidas 
adotadas para a aplicação do novo modelo de apoios. Propõe-se alargar a data limite até 31 
de dezembro de 2013.

Alteração 1124
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. Na aplicação dos n.os 2 e 3, os 
Estados-Membros, agindo em 
conformidade com os princípios gerais do 
direito da União, tendem a aproximar o 
valor dos direitos ao pagamento ao nível 
nacional ou regional. Para o efeito, os 
Estados-Membros fixam, até 1 de agosto
de 2013, as etapas a percorrer. Essas etapas 
incluem alterações anuais progressivas dos 

6. Na aplicação dos n.os 2 e 3, os 
Estados-Membros, agindo em 
conformidade com os princípios gerais do 
direito da União, tendem a aproximar o 
valor dos direitos ao pagamento ao nível 
nacional ou regional. Para o efeito, os 
Estados-Membros fixam, até 31 de
dezembro de 2013, as etapas a percorrer. 
Essas etapas incluem alterações anuais 
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direitos ao pagamento de acordo com 
critérios objetivos e não discriminatórios.

progressivas dos direitos ao pagamento de 
acordo com critérios objetivos e não 
discriminatórios.

Or. es

Alteração 1125
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. Na aplicação dos n.os 2 e 3, os 
Estados-Membros, agindo em 
conformidade com os princípios gerais do 
direito da União, tendem a aproximar o 
valor dos direitos ao pagamento ao nível 
nacional ou regional. Para o efeito, os 
Estados-Membros fixam, até 1 de agosto
de 2013, as etapas a percorrer. Essas etapas 
incluem alterações anuais progressivas dos 
direitos ao pagamento de acordo com 
critérios objetivos e não discriminatórios.

6. Na aplicação dos n.os 2 e 3, os 
Estados-Membros, agindo em 
conformidade com os princípios gerais do 
direito da União, tendem a aproximar o 
valor dos direitos ao pagamento ao nível 
nacional ou regional. Para o efeito, os 
Estados-Membros fixam, até 31 de
dezembro de 2013, as etapas a percorrer. 
Essas etapas incluem alterações anuais 
progressivas dos direitos ao pagamento de 
acordo com critérios objetivos e não 
discriminatórios.

Or. es

Justificação

É impossível cumprir o prazo tendo em conta as datas de andamento do processo desta 
iniciativa.

Alteração 1126
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 6 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Caso exista criação de gado bovino, ovino 
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ou caprino com uma pequena base 
territorial por exploração num 
determinado Estado-Membro ou região, e 
visando respeitar os critérios objetivos e 
não discriminatórios constantes do artigo 
20.º, esse Estado-Membro ou região pode 
estabelecer o apoio a esses setores através 
dos apoios associados estabelecidos no 
título IV. Nesse caso, tal pode ser 
justificado perante a Comissão para 
garantir um aumento da percentagem do 
limite máximo nacional que o 
Estado-Membro ou região pode atribuir a 
apoios associados, sempre que se cumpra 
o estabelecido no artigo 39.º, n.º 3.

Or. es

Justificação

No caso dos setores de criação de gado bovino e ovino/caprino, é necessário realçar de 
forma explícita perante as instituições europeias que se considera que a proposta da nova 
PAC é essencialmente agrícola e que não tem em consideração os setores pecuários que até 
2013 receberam apoios. Estes setores não receberam um tratamento proporcional e 
equitativo e, por conseguinte, é necessário encontrar uma alternativa que não os exclua.

Alteração 1127
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 6 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta a evolução do processo 
de convergência, os Estados-Membros 
podem rever as medidas adotadas para 
esse fim até 1 de agosto de 2016, com 
efeitos a partir de 1 de janeiro do ano 
subsequente à data em que se efetue a 
referida revisão.

Or. es
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Alteração 1128
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 6 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta a evolução do processo 
de convergência, os Estados-Membros 
podem rever as medidas adotadas para 
esse fim até 1 de agosto de 2016, com 
efeitos a partir de 1 de janeiro do ano 
subsequente à data em que se efetue a 
referida revisão.

Or. es

Justificação

Prevê-se uma revisão intermédia das decisões adotadas para a convergência com o objetivo 
de efetuar as adaptações necessárias.

Alteração 1129
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 6 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta a evolução do processo 
de convergência, os Estados-Membros 
podem rever as medidas adotadas para 
esse fim até 1 de agosto de 2016, com 
efeitos a partir de 1 de janeiro do ano 
subsequente à data em que se efetue a 
referida revisão.

Or. es

Justificação

Revisão para confirmar resultados e efetuar correções que permitam alcançar os objetivos 
propostos.
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Alteração 1130
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Proposta de regulamento
Artigo 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-A
Convergência do valor dos direitos ao 
pagamento entre Estados-Membros

1. Até ao final do período de vigência do 
Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020 
será assegurada uma distribuição 
equitativa do apoio direto em toda a 
União, garantindo uma convergência 
integral dos apoios diretos ao rendimento 
dos agricultores, entre os diferentes 
Estados-Membros.
2. Tendo em vista o objetivo de 
convergência referido no n.° 1, a 
Comissão apresenta até ao final de 2012 
uma proposta de método e de calendário 
para a efetivação deste objetivo. Essa 
proposta deverá prever níveis intermédios 
de convergência ao nível dos pagamentos 
por hectare, até à convergência integral a 
alcançar na data referida.
3. A convergência referida nos números 1 
e 2 será financiada proporcionalmente 
por todos os Estados-Membros cujo nível 
de pagamentos diretos seja superior à 
média da União.
4. A convergência referida no n.° 1 far-se-
á sem prejuízo da devida consideração das 
diferenças existentes em termos de níveis 
salariais e de custos dos fatores de 
produção nos diferentes Estados-
Membros. Na proposta referida no n.° 2, a 
Comissão terá em conta estas diferenças.

Or. pt
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Alteração 1131
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Agnès Le Brun, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-A
Regime de pagamento único por 

superfície
1. Em derrogação do capítulo 1, os 
Estados-Membros que, até 31 de 
dezembro de 2013, apliquem o regime de 
pagamento único por superfície 
estabelecido no título V do Regulamento 
(CE) n.º 73/2009, podem conceder apoio a 
agricultores nos termos do presente 
capítulo.
2. O pagamento único por superfície é 
concedido anualmente. É calculado 
dividindo o limite máximo nacional anual 
estabelecido nos termos do artigo 28.º, 
alínea b), pela superfície agrícola de cada 
Estado-Membro em causa, estabelecida 
nos termos do artigo 28.º, alínea d).
3. Os Estados-Membros em causa 
notificam a Comissão se tiverem intenção 
de pôr termo à aplicação do regime de 
pagamento único por superfície, até 1 de 
agosto do último ano da sua aplicação. 
Após o termo da aplicação do regime de 
pagamento único por superfície, aplica-se 
o regime de pagamento de base de acordo 
com as regras e a legislação pertinentes 
da União.

Or. en

Alteração 1132
Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Monika Hohlmeier



PE492.793v01-00 112/172 AM\907854PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Artigo 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-A
1. Os Estados-Membros que, em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 73/2009, apliquem o modelo regional 
podem conceder aos agricultores uma 
compensação anual pela supressão do 
regulamento de 5 000 euros na 
modulação. Além disso, este montante 
pode ainda ser aumentado para as 
pequenas e médias empresas.
2. Para financiar este montante adicional 
referido no parágrafo 1, os 
Estados-Membros podem decidir, até 1 de 
agosto (xx), aplicar até 5 % dos limites 
máximos nacionais referidos no anexo II. 
No total, o apoio a pequenas empresas 
(título V) e o montante adicional referido 
neste artigo não podem exceder um limite 
de 10 % dos limites máximos nacionais do 
Estado-Membro.

Or. de

Alteração 1133
Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-A
1. Em derrogação do artigo 22.º, os 
Estados-Membros podem aproximar o 
valor dos direitos ao pagamento ao nível 
nacional ou regional de modo que o valor 
unitário dos direitos se aproxime em 
parte, mas não totalmente, dos valores 
nacionais ou regionais uniformes a partir 
do exercício de 2019. A metodologia de 
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convergência utilizada tem, pelo menos, 
de ajustar os valores dos direitos 
inferiores a 90 % da média, colmatando 
um terço do hiato entre o seu nível inicial, 
tal como descrito no n.º 3 infra, e este 
nível. Esta convergência é financiada pela 
redução dos valores dos direitos acima da 
média nacional ou regional.
2. Ao aplicarem o n.º 1, os 
Estados-Membros, agindo em 
conformidade com os princípios gerais do 
direito da União, fixam, até 1 de agosto de 
2013, as etapas a percorrer. Essas etapas 
incluem alterações anuais progressivas 
dos direitos ao pagamento de acordo com 
critérios objetivos e não discriminatórios.
As etapas a que se refere o primeiro 
parágrafo são notificadas à Comissão até 
à data referida nesse parágrafo.
3. Os Estados-Membros que aplicarem o 
n.º 1 calculam o valor total inicial dos 
direitos ao pagamento para um agricultor 
individual por referência ao valor total 
dos direitos ao pagamento, incluindo 
direitos especiais que o agricultor detinha 
a 31 de dezembro de 2013 ao abrigo do 
regime de pagamento único em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 73/2009. O valor total dos direitos ao 
pagamento atribuídos a um agricultor é 
reduzido pela diferença percentual entre o 
limite máximo nacional fixado no anexo 
VIII do Regulamento (CE) n.º 73/2009 e o 
limite máximo nacional estabelecido nos 
termos dos artigos 19.º ou 20.º, após 
aplicação da redução linear prevista no 
artigo 23.º, n.º 1. O valor unitário dos 
direitos de um agricultor é calculado 
dividindo o valor total estabelecido nos 
termos do presente artigo pelo número de 
direitos ao pagamento atribuídos ao 
mesmo de acordo com o artigo 21.º, n.º 2.

Or. en
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Justificação

Para mitigar os efeitos da proposta de convergência para uma taxa fixa uniforme até 2019, 
propõe-se uma alteração, introduzindo uma convergência parcial, mas não total. O n.º 1 
prevê uma aproximação. O n.º 2 define as etapas e o prazo. O n.º 3 aborda a forma de 
calcular o estabelecimento inicial dos direitos em 2014 e liga-os aos valores detidos no final 
de 2013, ajustados para a redução do limite máximo anual e para qualquer alteração na 
superfície.

Alteração 1134
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-A
1. Em derrogação do artigo 22.º, os 
Estados-Membros podem ajustar o valor 
dos direitos ao pagamento a nível 
nacional ou regional por forma a deslocar 
parcialmente, mas não na sua totalidade, 
o valor unitário dos direitos, até um valor 
uniforme a nível nacional ou regional a 
partir do exercício de 2019.
2. Sempre que se aplique o número 
anterior, os Estados-Membros definem as 
etapas a seguir até 1 de agosto de 2013, 
atuando em conformidade com os 
princípios gerais do direito da União. 
Essas etapas incluem as alterações anuais 
progressivas dos valores dos direitos ao 
pagamento de acordo com critérios 
objetivos e não discriminatórios.
3. Os Estados-Membros que apliquem o 
n.º 1 do presente artigo calculam o valor 
total inicial dos direitos ao pagamento 
com base no valor total dos direitos ao 
pagamento, incluindo os direitos 
especiais, que permitam aos agricultores 
tirar partido do regime de pagamento 
único até 31/12/2013, ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009. O valor 
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total dos direitos ao pagamento atribuídos 
a um agricultor será reduzido de forma 
proporcional à diferença entre o limite 
máximo nacional estabelecido no anexo 
VIII do Regulamento (CE) n.º 73/2009 e o 
limite máximo nacional estabelecido nos 
artigos 19.º ou 20.º, assim que tiver sido 
aplicada a redução linear prevista no 
artigo 23.º, n.º 1. O valor unitário dos 
direitos de cada agricultor é calculado 
dividindo o valor total estabelecido ao 
abrigo do presente artigo pelo número de 
direitos ao pagamento que lhe são 
atribuídos ao abrigo do artigo 21.º, n.º 2.

Or. es

Justificação

Nos Estados-Membros em que se conservam as referências históricas e em que a agricultura 
é extremamente diversa em termos de critérios produtivos, a redistribuição de fundos 
resultante do novo modelo de apoios, entre beneficiários e setores, pode ter um grande 
impacto na viabilidade económica das explorações. Por conseguinte, considera-se que a 
convergência entre os beneficiários deve ser mais progressiva e mais limitada.

Alteração 1135
Paolo De Castro, Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, 
Phil Prendergast, Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 22.º-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-A
1. Em derrogação das disposições do 
artigo 22.º, os Estados-Membros podem 
optar por uma via de convergência 
parcial, com vista à passagem gradual 
para a aproximação ao valor dos direitos 
ao pagamento do valor unitário uniforme 
definido a nível nacional ou regional, tal 
como definido no n.º  5 do artigo 22.º.
2. Os Estados-Membros que utilizam a 
possibilidade prevista no n.º 1 devem 
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definir uma compensação progressiva do 
valor dos diferentes direitos ao 
pagamento, incluindo direitos especiais, 
detidos pelo agricultor em 2013, de acordo 
com critérios objetivos e não 
discriminatórios, afetando 
proporcionalmente perdas e ganhos pelos 
agricultores que detenham direitos ao 
pagamento e com base no valor dos 
direitos ao pagamento.
3. Os Estados-Membros que utilizam a 
possibilidade prevista no n.º 1 devem 
definir um «plano nacional para a 
convergência dos direitos ao pagamento 
básico», em que definem critérios para a 
compensação do valor dos direitos a 
serem aplicados anualmente. O plano de 
convergência nacional pode definir, 
anualmente, um limite máximo para os 
direitos ao pagamento. As poupanças 
correspondentes devem ser utilizadas para 
acelerar o processo de convergência dos 
direitos ao pagamento com um valor 
inferior ao valor unitário uniforme, tal 
como definido no n.º 5 do artigo 22.º.
4. Os recursos financeiros utilizados no 
processo de convergência devem 
corresponder a, pelo menos, 40 % do 
limite máximo nacional ou regional, tal 
como definido no artigo 19.º ou no artigo 
20.º, após a aplicação da redução linear 
prevista no artigo 23.º, n.º 1.

Or. it

Alteração 1136
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 22-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-B
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Limite máximo do regime de pagamento 
único por superfície

1. A Comissão, por meio de atos de 
execução, fixa o limite máximo nacional 
anual do regime de pagamento único por 
superfície, 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.
2. Para cada Estado-Membro e cada ano, 
o valor total de pagamentos ao abrigo do 
regime de pagamento único por superfície 
é igual ao respetivo limite máximo 
nacional adotado pela Comissão nos 
termos do n.º 1.
3. Em caso de alteração do limite máximo 
aprovado pela Comissão nos termos do n.º 
1 em relação ao ano anterior, ou quando, 
num determinado ano, os pagamentos 
únicos por superfície excederiam o limite 
máximo aprovado pela Comissão nos 
termos do n.º 1, o Estado-Membro 
diminui ou aumenta de forma linear o 
montante nacional por hectare aplicável 
nesse Estado-Membro a fim de garantir o 
cumprimento do disposto no n.º 2.

Or. en

Alteração 1137
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 22-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-C
Superfície ao abrigo do regime de 
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pagamento único por superfície
1. A superfície agrícola de um 
Estado-Membro ao abrigo do regime de 
pagamento único por superfície é a parte 
da sua superfície agrícola utilizada.
2. Para efeitos do presente capítulo, 
entende-se por «superfície agrícola 
utilizada» a superfície total de hectares 
elegíveis como definido no artigo 25.º, n.º 
2 e n.º 3.
3. Salvo em casos de força maior ou 
circunstâncias excecionais, os hectares 
elegíveis definidos no n.º 2 estão à 
disposição do agricultor na data fixada 
pelo Estado-Membro, não posterior à data 
fixada nesse Estado-Membro para a 
alteração do pedido de ajuda, como 
referido no artigo 73.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ].

Or. en

Alteração 1138
Mairead McGuinness, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 22-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-D
Convergência interna

1. Em derrogação do artigo 22.º, os 
Estados-Membros podem aproximar o 
valor dos direitos ao pagamento ao nível 
nacional ou regional de modo que o valor 
unitário dos direitos se aproxime em 
parte, mas não totalmente, dos valores 
nacionais ou regionais uniformes a partir 
do exercício de 2019. A metodologia de 
convergência utilizada tem, pelo menos, 
de ajustar os valores dos direitos 
inferiores a 90 % da média, colmatando 
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um terço do hiato entre o seu nível inicial, 
tal como descrito no n.º 3 infra, e este 
nível. Esta convergência é financiada pela 
redução dos valores dos direitos acima da 
média nacional ou regional.
2. Ao aplicarem o n.º 1, os 
Estados-Membros, agindo em 
conformidade com os princípios gerais do 
direito da União, fixam, até 1 de agosto de 
2013, as etapas a percorrer. Essas etapas 
incluem alterações anuais progressivas 
dos direitos ao pagamento de acordo com 
critérios objetivos e não discriminatórios.
As etapas a que se refere o primeiro 
parágrafo são notificadas à Comissão até 
à data referida nesse parágrafo.
3. Os Estados-Membros que aplicarem o 
n.º 1 calculam o valor total inicial dos 
direitos ao pagamento para um agricultor 
individual por referência ao valor total 
dos direitos ao pagamento, incluindo 
direitos especiais, que o agricultor detinha 
a 31 de dezembro de 2013 ao abrigo do 
regime de pagamento único em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 73/2009. O valor total dos direitos ao 
pagamento atribuídos a um agricultor é 
reduzido pela diferença percentual entre o 
limite máximo nacional fixado no anexo 
VIII do Regulamento (CE) n.º 73/2009 e o 
limite máximo nacional estabelecido nos 
termos dos artigos 19.º ou 20.º, após 
aplicação da redução linear prevista no 
artigo 23.º, n.º 1. O valor unitário dos 
direitos de um agricultor é calculado 
dividindo o valor total estabelecido nos 
termos do presente artigo pelo número de 
direitos ao pagamento atribuídos ao 
mesmo de acordo com o artigo 21.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 1139
James Nicholson, Julie Girling
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Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro estabelece uma 
reserva nacional. Para o efeito, no primeiro 
ano de aplicação do regime de pagamento 
de base, os Estados-Membros procedem a 
uma redução percentual linear do limite 
máximo do regime de pagamento de base 
ao nível nacional, a fim de constituir a 
reserva nacional. Essa redução não pode 
ser superior a 3 %, exceto, se necessário, 
para cobrir as necessidades de atribuição 
estabelecidas no n.º 4 para 2014.

1. Cada Estado-Membro pode, ao nível 
nacional ou regional, estabelecer uma 
reserva nacional Para o efeito, no primeiro 
ano de aplicação do regime de pagamento 
de base, os Estados-Membros procedem a 
uma redução percentual linear do limite 
máximo do regime de pagamento de base 
ao nível nacional, a fim de constituir a 
reserva nacional. Essa redução não pode 
ser superior a 3 %, exceto, se necessário, 
para cobrir as necessidades de atribuição 
estabelecidas no n.º 4 para 2014.

Or. en

Alteração 1140
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro estabelece uma 
reserva nacional. Para o efeito, no primeiro 
ano de aplicação do regime de pagamento 
de base, os Estados-Membros procedem a 
uma redução percentual linear do limite 
máximo do regime de pagamento de base 
ao nível nacional, a fim de constituir a 
reserva nacional. Essa redução não pode 
ser superior a 3 %, exceto, se necessário, 
para cobrir as necessidades de atribuição 
estabelecidas no n.º 4 para 2014.

1. Cada Estado-Membro pode, ao nível 
nacional ou regional, estabelecer uma 
reserva nacional Para o efeito, no primeiro 
ano de aplicação do regime de pagamento 
de base, os Estados-Membros procedem a 
uma redução percentual linear do limite 
máximo do regime de pagamento de base 
ao nível nacional, a fim de constituir a 
reserva nacional. Essa redução não pode 
ser superior a 3 %, exceto, se necessário, 
para cobrir as necessidades de atribuição 
estabelecidas no n.º 4 para 2014.

Or. en
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Alteração 1141
Liam Aylward

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro estabelece uma 
reserva nacional. Para o efeito, no primeiro 
ano de aplicação do regime de pagamento 
de base, os Estados-Membros procedem a 
uma redução percentual linear do limite 
máximo do regime de pagamento de base 
ao nível nacional, a fim de constituir a 
reserva nacional. Essa redução não pode 
ser superior a 3 %, exceto, se necessário, 
para cobrir as necessidades de atribuição 
estabelecidas no n.º 4 para 2014.

1. Cada Estado-Membro estabelece uma 
reserva nacional. Para o efeito, no primeiro 
ano de aplicação do regime de pagamento 
de base, os Estados-Membros podem 
proceder a uma redução linear do limite 
máximo do regime de pagamento de base 
ao nível nacional, a fim de constituir a 
reserva nacional. Fica ao critério dos 
Estados-Membros aplicar um mecanismo 
alternativo para uma redução linear 
sempre que tal se justifique.

Or. en

Alteração 1142
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros estabelecem 
direitos ao pagamento provenientes da 
reserva nacional, de acordo com critérios 
objetivos e de uma forma que assegure a 
igualdade de tratamento dos agricultores e 
evite distorções do mercado e da 
concorrência.

3. Os Estados-Membros estabelecem 
direitos ao pagamento de base e os 
pagamentos previstos no capítulo 2, 
artigos 29.º, 30.º, 31.º e 32.º do presente 
regulamento, provenientes da reserva 
nacional, de acordo com critérios objetivos 
e de uma forma que assegure a igualdade 
de tratamento dos agricultores e evite 
distorções do mercado e da concorrência.

Or. en
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Alteração 1143
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro estabelece uma 
reserva nacional. Para o efeito, no primeiro 
ano de aplicação do regime de pagamento 
de base, os Estados-Membros procedem a 
uma redução percentual linear do limite 
máximo do regime de pagamento de base 
ao nível nacional, a fim de constituir a 
reserva nacional. Essa redução não pode 
ser superior a 3 %, exceto, se necessário, 
para cobrir as necessidades de atribuição 
estabelecidas no n.º 4 para 2014.

1. Cada Estado-Membro estabelece uma 
reserva nacional. Para o efeito, no primeiro 
ano de aplicação do regime de pagamento 
de base e dos pagamentos previstos no 
capítulo 2, artigos 29.º, 30.º, 31.º e 32.º do 
presente regulamento, os Estados-
Membros procedem a uma redução 
percentual linear do limite máximo do 
regime de pagamento de base ao nível 
nacional, a fim de constituir a reserva 
nacional. Essa redução não pode ser 
superior a 3 %, exceto, se necessário, para 
cobrir as necessidades de atribuição 
estabelecidas no n.º 4 para 2014.

Or. en

Alteração 1144
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro estabelece uma 
reserva nacional. Para o efeito, no primeiro 
ano de aplicação do regime de pagamento 
de base, os Estados-Membros procedem a 
uma redução percentual linear do limite 
máximo do regime de pagamento de base 
ao nível nacional, a fim de constituir a 
reserva nacional. Essa redução não pode 
ser superior a 3 %, exceto, se necessário, 
para cobrir as necessidades de atribuição 
estabelecidas no n.º 4 para 2014.

1. Cada Estado-Membro estabelece uma 
reserva nacional. Para o efeito, no primeiro 
ano de aplicação do regime de pagamento 
de base, os Estados-Membros procedem a 
uma redução percentual linear do limite 
máximo do regime de pagamento de base 
ao nível nacional, a fim de constituir a 
reserva nacional. Os Estados-Membros, ao 
nível regional, se adequado, determinam o 
nível de redução a aplicar em 2014 e, se 
necessário, podem aplicar reduções 
adicionais nos anos seguintes.
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Or. en

Justificação

O nível de redução a aplicar para financiar a Reserva Nacional deve ser determinado pelos 
Estados-Membros e pelas regiões.

Alteração 1145
Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro estabelece uma 
reserva nacional. Para o efeito, no primeiro 
ano de aplicação do regime de pagamento 
de base, os Estados-Membros procedem a 
uma redução percentual linear do limite 
máximo do regime de pagamento de base 
ao nível nacional, a fim de constituir a 
reserva nacional. Essa redução não pode 
ser superior a 3 %, exceto, se necessário, 
para cobrir as necessidades de atribuição 
estabelecidas no n.º 4 para 2014.

1. Cada Estado-Membro estabelece uma 
reserva nacional. Para o efeito, no primeiro 
ano de aplicação do regime de pagamento 
de base, os Estados-Membros procedem a 
uma redução percentual linear do limite 
máximo do regime de pagamento de base 
ao nível nacional, a fim de constituir a 
reserva nacional. Os Estados-Membros 
determinam o nível de redução a aplicar 
em 2014 e, se necessário, podem aplicar 
reduções adicionais nos anos seguintes.

Or. en

Justificação

A redução da reserva nacional deve corresponder à procura, em vez de estar limitada por 
uma percentagem arbitrária, devendo também prever-se a satisfação da procura nos anos 
seguintes.

Alteração 1146
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro estabelece uma 
reserva nacional. Para o efeito, no primeiro 

1. Cada Estado-Membro estabelece uma 
reserva nacional. Para o efeito, no primeiro 
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ano de aplicação do regime de pagamento 
de base, os Estados-Membros procedem a 
uma redução percentual linear do limite
máximo do regime de pagamento de base 
ao nível nacional, a fim de constituir a 
reserva nacional. Essa redução não pode 
ser superior a 3 %, exceto, se necessário, 
para cobrir as necessidades de atribuição 
estabelecidas no n.º 4 para 2014.

ano de aplicação do regime de pagamento 
de base, os Estados-Membros procedem a 
uma redução percentual linear do limite 
máximo do regime de pagamento de base 
ao nível nacional, a fim de constituir a 
reserva nacional. Para 2014, essa redução 
não pode ser superior a 5 %, exceto, se 
necessário, para cobrir as necessidades de 
atribuição estabelecidas no n.º 4. A partir 
do ano financeiro de 2015, os Estados-
Membros podem estabelecer anualmente 
o limiar de redução com base nas 
necessidades de atribuição.

Or. en

Alteração 1147
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro estabelece uma 
reserva nacional. Para o efeito, no primeiro 
ano de aplicação do regime de pagamento 
de base, os Estados-Membros procedem a 
uma redução percentual linear do limite 
máximo do regime de pagamento de base 
ao nível nacional, a fim de constituir a 
reserva nacional. Essa redução não pode 
ser superior a 3 %, exceto, se necessário, 
para cobrir as necessidades de atribuição 
estabelecidas no n.º 4 para 2014.

1. Cada Estado-Membro estabelece uma 
reserva nacional. Para o efeito, no primeiro 
ano de aplicação do regime de pagamento 
de base, os Estados-Membros procedem a 
uma redução percentual linear do limite 
máximo do regime de pagamento de base 
ao nível nacional, a fim de constituir a 
reserva nacional. Para 2014, essa redução 
não pode ser superior a 3 %, exceto, se 
necessário, para cobrir as necessidades de 
atribuição estabelecidas no n.º 4. Para os 
anos seguintes, os Estados-Membros 
podem estabelecer anualmente o limiar de 
redução com base nas necessidades de 
afetação.

Or. bg

Alteração 1148
George Lyon, Sylvie Goulard
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Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro estabelece uma 
reserva nacional. Para o efeito, no 
primeiro ano de aplicação do regime de 
pagamento de base, os Estados-Membros 
procedem a uma redução percentual linear 
do limite máximo do regime de pagamento 
de base ao nível nacional, a fim de 
constituir a reserva nacional. Essa redução 
não pode ser superior a 3 %, exceto, se 
necessário, para cobrir as necessidades de 
atribuição estabelecidas no n.º 4 para 2014.

1. Cada Estado-Membro estabelece uma 
reserva nacional no primeiro ano de 
aplicação do regime de pagamento de base.
Para o efeito, os Estados-Membros 
procedem a uma redução percentual linear 
do limite máximo do regime de pagamento 
de base ao nível nacional, a fim de 
constituir a reserva nacional Para 2014, 
essa redução não pode ser superior a 3 %, 
exceto, se necessário, para cobrir as 
necessidades de atribuição estabelecidas no 
n.º 4. Para os anos seguintes, os Estados-
Membros podem estabelecer anualmente 
o limiar de redução com base nas 
necessidades de atribuição.

Or. en

Justificação

Com a mudança para um modelo regional, a reserva nacional não será obrigatoriamente 
necessária para além do primeiro ano de aplicação. Os Estados-Membros devem poder 
escolher a percentagem que melhor se adapta às suas necessidades, incluindo 0 % se não for 
necessário qualquer montante.

Alteração 1149
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro estabelece uma 
reserva nacional. Para o efeito, no primeiro 
ano de aplicação do regime de pagamento 
de base, os Estados-Membros procedem a 
uma redução percentual linear do limite 
máximo do regime de pagamento de base 
ao nível nacional, a fim de constituir a 

1. Cada Estado-Membro, ou, em caso de 
aplicação do artigo 6.º, n.º 2, alínea a), 
região, estabelece uma reserva nacional. 
Para o efeito, no primeiro ano de aplicação 
do regime de pagamento de base, os 
Estados-Membros procedem a uma 
redução percentual linear do limite máximo 
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reserva nacional. Essa redução não pode 
ser superior a 3 %, exceto, se necessário, 
para cobrir as necessidades de atribuição 
estabelecidas no n.º 4 para 2014.

do regime de pagamento de base ao nível 
nacional, a fim de constituir a reserva 
nacional. Essa redução não pode ser 
superior a 3 %, exceto, se necessário, para 
cobrir as necessidades de atribuição 
estabelecidas no n.º 4 para 2014. Os 
Estados-Membros ou regiões podem 
efetuar uma redução percentual linear do 
limite máximo do pagamento de base ao 
nível nacional ou regional, todos os anos, 
para financiar a Reserva Nacional. O 
nível da redução anual pode ser 
determinado pelo Estado-Membro ou pela 
região. 

Or. en

Alteração 1150
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro estabelece uma 
reserva nacional. Para o efeito, no primeiro 
ano de aplicação do regime de pagamento 
de base, os Estados-Membros procedem a 
uma redução percentual linear do limite 
máximo do regime de pagamento de base 
ao nível nacional, a fim de constituir a
reserva nacional. Essa redução não pode 
ser superior a 3 %, exceto, se necessário, 
para cobrir as necessidades de atribuição 
estabelecidas no n.º 4 para 2014.

1. Cada Estado-Membro estabelece uma 
reserva nacional. Para o efeito, no primeiro 
ano de aplicação do regime de pagamento 
de base, os Estados-Membros procedem a 
uma redução percentual linear do limite 
máximo do regime de pagamento de base 
ao nível nacional, a fim de constituir a 
reserva nacional. Essa redução não pode 
ser superior a 3 %, exceto, se necessário, 
para cobrir as necessidades de atribuição 
estabelecidas no n.º 5, alínea a-A), para 
2014.

Or. en

Alteração 1151
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre
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Proposta de regulamento
Artigo 23.º – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A Os Estados-Membros podem 
aumentar os limiares dos limites máximos 
nacionais referidos no artigo 33.º, n.º 1, 
ou no artigo 35.º, n.º 1, a fim de dar 
prioridade aos beneficiários selecionados 
a nível nacional, em conformidade com a 
definição de agricultor ativo, com base em 
critérios objetivos e não discriminatórios e 
com base na relevância social, económica, 
ambiental e paisagística de algumas 
culturas. Essa decisão será notificada à 
Comissão até 1 de agosto de 2013.

Or. it

Alteração 1152
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros utilizam a reserva 
nacional para atribuir direitos ao 
pagamento, com caráter prioritário, a 
jovens agricultores que iniciam a sua 
atividade agrícola.

Suprimido

Para efeitos do primeiro parágrafo, 
entende-se por «jovens agricultores que 
iniciam a sua atividade agrícola» os 
agricultores que preenchem as condições 
estatuídas no artigo 36.º, n.º 2, e que não 
desenvolveram qualquer atividade 
agrícola em seu nome e por sua conta, 
nem exerceram o controlo de uma pessoa 
coletiva dedicada a uma atividade 
agrícola, nos cinco anos anteriores ao 
início da nova atividade agrícola. No caso 
de uma pessoa coletiva, a pessoa ou 
pessoas singulares que exerçam o 
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controlo da pessoa coletiva não devem ter 
desenvolvido qualquer atividade agrícola 
em seu nome e por sua conta nos cinco 
anos anteriores ao início da atividade 
agrícola pela pessoa coletiva.

Or. en

Alteração 1153
Robert Dušek

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros utilizam a reserva 
nacional para atribuir direitos ao 
pagamento, com caráter prioritário, a 
jovens agricultores que iniciam a sua 
atividade agrícola.

Suprimido

Para efeitos do primeiro parágrafo, 
entende-se por «jovens agricultores que 
iniciam a sua atividade agrícola» os 
agricultores que preenchem as condições 
estatuídas no artigo 36.º, n.º 2, e que não 
desenvolveram qualquer atividade 
agrícola em seu nome e por sua conta, 
nem exerceram o controlo de uma pessoa 
coletiva dedicada a uma atividade 
agrícola, nos cinco anos anteriores ao 
início da nova atividade agrícola. No caso 
de uma pessoa coletiva, a pessoa ou 
pessoas singulares que exerçam o 
controlo da pessoa coletiva não devem ter 
desenvolvido qualquer atividade agrícola 
em seu nome e por sua conta nos cinco 
anos anteriores ao início da atividade 
agrícola pela pessoa coletiva.

Or. en
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Alteração 1154
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros utilizam a reserva 
nacional para atribuir direitos ao 
pagamento, com caráter prioritário, a 
jovens agricultores que iniciam a sua 
atividade agrícola.

Suprimido

Para efeitos do primeiro parágrafo, 
entende-se por «jovens agricultores que 
iniciam a sua atividade agrícola» os 
agricultores que preenchem as condições 
estatuídas no artigo 36.º, n.º 2, e que não 
desenvolveram qualquer atividade 
agrícola em seu nome e por sua conta, 
nem exerceram o controlo de uma pessoa 
coletiva dedicada a uma atividade 
agrícola, nos cinco anos anteriores ao 
início da nova atividade agrícola. No caso 
de uma pessoa coletiva, a pessoa ou 
pessoas singulares que exerçam o 
controlo da pessoa coletiva não devem ter 
desenvolvido qualquer atividade agrícola 
em seu nome e por sua conta nos cinco 
anos anteriores ao início da atividade 
agrícola pela pessoa coletiva.

Or. en

Alteração 1155
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros utilizam a reserva 
nacional para atribuir direitos ao 
pagamento, com caráter prioritário, a 

Suprimido
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jovens agricultores que iniciam a sua 
atividade agrícola.
Para efeitos do primeiro parágrafo, 
entende-se por «jovens agricultores que 
iniciam a sua atividade agrícola» os 
agricultores que preenchem as condições 
estatuídas no artigo 36.º, n.º 2, e que não 
desenvolveram qualquer atividade 
agrícola em seu nome e por sua conta, 
nem exerceram o controlo de uma pessoa 
coletiva dedicada a uma atividade 
agrícola, nos cinco anos anteriores ao 
início da nova atividade agrícola. No caso 
de uma pessoa coletiva, a pessoa ou 
pessoas singulares que exerçam o 
controlo da pessoa coletiva não devem ter 
desenvolvido qualquer atividade agrícola 
em seu nome e por sua conta nos cinco 
anos anteriores ao início da atividade 
agrícola pela pessoa coletiva.

Or. en

Alteração 1156
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros utilizam a reserva 
nacional para atribuir direitos ao 
pagamento, com caráter prioritário, a 
jovens agricultores que iniciam a sua 
atividade agrícola.

4. Os Estados-Membros podem, ao nível 
nacional ou regional, utilizar a reserva 
nacional para atribuir direitos ao 
pagamento, com caráter prioritário, a 
jovens agricultores que iniciam a sua 
atividade agrícola.

Or. en

Alteração 1157
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Kay Swinburne
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Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros utilizam a reserva 
nacional para atribuir direitos ao 
pagamento, com caráter prioritário, a 
jovens agricultores que iniciam a sua 
atividade agrícola.

4. Os Estados-Membros podem utilizar a 
reserva nacional para atribuir direitos ao 
pagamento, com caráter prioritário, a novos 
agricultores e jovens agricultores que 
iniciam a sua atividade agrícola.

Or. en

Justificação

A reserva nacional não se deve restringir aos jovens agricultores, mas também a novos 
agricultores.

Alteração 1158
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros utilizam a reserva 
nacional para atribuir direitos ao 
pagamento, com caráter prioritário, a 
jovens agricultores que iniciam a sua 
atividade agrícola.

4. Os Estados-Membros podem utilizar a 
reserva nacional para atribuir direitos ao 
pagamento, com caráter prioritário, a 
jovens agricultores que iniciam a sua 
atividade agrícola.

Or. en

Justificação

As medidas do segundo pilar relacionadas com os jovens agricultores são uma forma mais 
eficaz de apoiar e incentivar novos agricultores, por isso, as medidas do primeiro pilar 
devem ser de aplicação voluntária para os Estados-Membros.

Alteração 1159
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros utilizam a reserva 
nacional para atribuir direitos ao 
pagamento, com caráter prioritário, a 
jovens agricultores que iniciam a sua 
atividade agrícola.

4. Os Estados-Membros utilizam a reserva 
nacional para atribuir direitos ao 
pagamento de base e os pagamentos 
previstos no capítulo 2, artigos 29.º, 30.º, 
31.º e 32.º do presente regulamento, com 
caráter prioritário, a jovens agricultores e
novos agricultores que iniciam a sua 
atividade agrícola.

Or. en

Alteração 1160
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros utilizam a reserva 
nacional para atribuir direitos ao 
pagamento, com caráter prioritário, a 
jovens agricultores que iniciam a sua 
atividade agrícola.

4. Os Estados-Membros utilizam a reserva 
nacional para atribuir direitos ao 
pagamento, com caráter prioritário, a 
jovens agricultores e a novos agricultores
que iniciam a sua atividade agrícola.

Or. fr

Alteração 1161
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Marielle de Sarnez

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros utilizam a reserva 
nacional para atribuir direitos ao 
pagamento, com caráter prioritário, a 

4. Os Estados-Membros utilizam a reserva 
nacional para atribuir direitos ao 
pagamento, com caráter prioritário, a 
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jovens agricultores que iniciam a sua 
atividade agrícola.

jovens agricultores e novos agricultores 
que iniciam a sua atividade agrícola.

Or. en

Alteração 1162
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros utilizam a reserva 
nacional para atribuir direitos ao 
pagamento, com caráter prioritário, a 
jovens agricultores que iniciam a sua 
atividade agrícola.

4. Os Estados-Membros utilizam a reserva 
nacional para atribuir direitos ao 
pagamento, com caráter prioritário, a novos
agricultores que iniciam a sua atividade 
agrícola.

Or. fr

Alteração 1163
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do primeiro parágrafo, 
entende-se por «jovens agricultores que 
iniciam a sua atividade agrícola» os 
agricultores que preenchem as condições 
estatuídas no artigo 36.º, n.º 2, e que não 
desenvolveram qualquer atividade agrícola 
em seu nome e por sua conta, nem 
exerceram o controlo de uma pessoa 
coletiva dedicada a uma atividade agrícola, 
nos cinco anos anteriores ao início da nova 
atividade agrícola. No caso de uma pessoa 
coletiva, a pessoa ou pessoas singulares 
que exerçam o controlo da pessoa coletiva 
não devem ter desenvolvido qualquer 
atividade agrícola em seu nome e por sua 

Para efeitos do primeiro parágrafo, 
entende-se por «jovens agricultores ou 
novos agricultores que iniciam a sua 
atividade agrícola» os agricultores que 
preenchem as condições estatuídas no 
artigo 36.º, n.º 2, e que não desenvolveram 
qualquer atividade agrícola em seu nome e 
por sua conta, nem exerceram o controlo 
de uma pessoa coletiva dedicada a uma 
atividade agrícola, nos cinco anos 
anteriores ao início da nova atividade 
agrícola. No caso de uma pessoa coletiva, a 
pessoa ou pessoas singulares que exerçam 
o controlo da pessoa coletiva não devem 
ter desenvolvido qualquer atividade 
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conta nos cinco anos anteriores ao início da 
atividade agrícola pela pessoa coletiva.

agrícola em seu nome e por sua conta nos 
cinco anos anteriores ao início da atividade 
agrícola pela pessoa coletiva.

Or. fr

Alteração 1164
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do primeiro parágrafo, 
entende-se por «jovens agricultores que 
iniciam a sua atividade agrícola» os 
agricultores que preenchem as condições 
estatuídas no artigo 36.º, n.º 2, e que não 
desenvolveram qualquer atividade agrícola 
em seu nome e por sua conta, nem 
exerceram o controlo de uma pessoa 
coletiva dedicada a uma atividade agrícola, 
nos cinco anos anteriores ao início da nova 
atividade agrícola. No caso de uma pessoa 
coletiva, a pessoa ou pessoas singulares 
que exerçam o controlo da pessoa coletiva 
não devem ter desenvolvido qualquer 
atividade agrícola em seu nome e por sua 
conta nos cinco anos anteriores ao início da 
atividade agrícola pela pessoa coletiva.

Para efeitos do primeiro parágrafo, 
entende-se por «jovens agricultores e
novos agricultores que iniciam a sua 
atividade agrícola» os agricultores que 
preenchem as condições estatuídas no 
artigo 36.º, n.º 2, quando adequado, e que 
não desenvolveram qualquer atividade 
agrícola em seu nome e por sua conta, nem 
exerceram o controlo de uma pessoa 
coletiva dedicada a uma atividade agrícola, 
nos cinco anos anteriores ao início da nova 
atividade agrícola. No caso de uma pessoa 
coletiva, a pessoa ou pessoas singulares 
que exerçam o controlo da pessoa coletiva 
não devem ter desenvolvido qualquer 
atividade agrícola em seu nome e por sua 
conta nos cinco anos anteriores ao início da 
atividade agrícola pela pessoa coletiva.

Or. en

Alteração 1165
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do primeiro parágrafo, 
entende-se por «jovens agricultores que 
iniciam a sua atividade agrícola» os 
agricultores que preenchem as condições 
estatuídas no artigo 36.º, n.º 2, e que não 
desenvolveram qualquer atividade agrícola 
em seu nome e por sua conta, nem 
exerceram o controlo de uma pessoa 
coletiva dedicada a uma atividade agrícola, 
nos cinco anos anteriores ao início da nova 
atividade agrícola. No caso de uma pessoa 
coletiva, a pessoa ou pessoas singulares 
que exerçam o controlo da pessoa coletiva 
não devem ter desenvolvido qualquer 
atividade agrícola em seu nome e por sua 
conta nos cinco anos anteriores ao início da 
atividade agrícola pela pessoa coletiva.

Para efeitos do primeiro parágrafo, 
entende-se por «novos agricultores que 
iniciam a sua atividade agrícola» os 
agricultores que preenchem as condições 
estatuídas no artigo 36.º, n.º 2, e que não 
desenvolveram qualquer atividade agrícola 
em seu nome e por sua conta, nem 
exerceram o controlo de uma pessoa 
coletiva dedicada a uma atividade agrícola, 
nos cinco anos anteriores ao início da nova 
atividade agrícola. No caso de uma pessoa 
coletiva, a pessoa ou pessoas singulares 
que exerçam o controlo da pessoa coletiva 
não devem ter desenvolvido qualquer 
atividade agrícola em seu nome e por sua 
conta nos cinco anos anteriores ao início da 
atividade agrícola pela pessoa coletiva.

Or. fr

Alteração 1166
Liam Aylward

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem definir mais 
critérios objetivos para os novos 
agricultores de acordo com o artigo 2.º, 
n.º 1, alínea u), do Regulamento (UE) n.º 
[..] [DR] a fim de serem elegíveis para 
direitos da Reserva Nacional.

Or. en

Justificação

Para garantir que a Reserva Nacional é atribuída de forma adequada a verdadeiros jovens 
agricultores que iniciam a sua atividade agrícola, é necessário prever a inclusão de 
determinados critérios objetivos, tais como as habilitações académicas e talvez limites de 
rendimento nos critérios de qualificação.
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Alteração 1167
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Astrid 
Lulling, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem definir mais 
critérios objetivos para os novos 
agricultores de acordo com o artigo 2.º, 
n.º 1, alínea u), do Regulamento (UE) n.º 
[..] [DR] a fim de serem elegíveis para 
direitos da Reserva Nacional.

Or. en

Alteração 1168
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem utilizar a 
reserva nacional para atribuir direitos ao 
pagamento a agricultores ativos que não 
satisfazem as condições estipuladas no 
artigo 21.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 1169
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros podem utilizar a 
reserva nacional para:

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. es

Alteração 1170
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros podem utilizar a 
reserva nacional para:

5. Os Estados-Membros podem utilizar a 
reserva nacional ou regional para:

Or. en

Alteração 1171
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Atribuir direitos ao pagamento a 
agricultores de zonas sujeitas a programas 
de reestruturação e/ou desenvolvimento 
relacionados com uma forma de 
intervenção pública, a fim de evitar o 
abandono das terras e/ou de compensar os 
agricultores pelas desvantagens específicas 
a que estão sujeitos nessas zonas;

a) Atribuir direitos ao pagamento a 
agricultores a fim de evitar o abandono das 
terras e/ou de compensar os agricultores 
por desvantagens específicas;

Or. en



PE492.793v01-00 138/172 AM\907854PT.doc

PT

Alteração 1172
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Atribuir direitos ao pagamento a 
agricultores de zonas sujeitas a programas 
de reestruturação e/ou desenvolvimento 
relacionados com uma forma de 
intervenção pública, a fim de evitar o 
abandono das terras e/ou de compensar os 
agricultores pelas desvantagens específicas 
a que estão sujeitos nessas zonas;

a) Atribuir direitos ao pagamento a 
agricultores a fim de evitar o abandono das 
terras e/ou de compensar os agricultores 
por desvantagens específicas;

Or. en

Alteração 1173
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Atribuir direitos ao pagamento a 
agricultores de zonas sujeitas a programas 
de reestruturação e/ou desenvolvimento 
relacionados com uma forma de 
intervenção pública, a fim de evitar o 
abandono das terras e/ou de compensar os 
agricultores pelas desvantagens específicas 
a que estão sujeitos nessas zonas;

a) Atribuir direitos ao pagamento a 
agricultores a fim de evitar o abandono das 
terras e/ou de compensar os agricultores 
por desvantagens específicas;

Or. en

Alteração 1174
Juozas Imbrasas

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Atribuir direitos ao pagamento a 
agricultores de zonas sujeitas a programas 
de reestruturação e/ou desenvolvimento 
relacionados com uma forma de 
intervenção pública, a fim de evitar o 
abandono das terras e/ou de compensar os 
agricultores pelas desvantagens específicas 
a que estão sujeitos nessas zonas;

a) Atribuir direitos ao pagamento a 
agricultores a fim de evitar o abandono das 
terras e/ou de compensar os agricultores 
por desvantagens específicas;

Or. en

Alteração 1175
Alfreds Rubiks

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Atribuir direitos ao pagamento a 
agricultores de zonas sujeitas a programas 
de reestruturação e/ou desenvolvimento 
relacionados com uma forma de 
intervenção pública, a fim de evitar o 
abandono das terras e/ou de compensar os 
agricultores pelas desvantagens específicas 
a que estão sujeitos nessas zonas;

a) Atribuir direitos ao pagamento a 
agricultores de zonas a fim de evitar o 
abandono das terras e/ou de compensar os 
agricultores pelas desvantagens específicas 
a que estão sujeitos nessas zonas;

Or. lv

Alteração 1176
James Nicholson, Julie Girling, Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Atribuir direitos ao pagamento a
agricultores de zonas sujeitas a programas 
de reestruturação e/ou desenvolvimento 

a) Atribuir direitos ao pagamento a novos 
agricultores que iniciam a sua atividade 
agrícola após 15 de maio de 2014. Para 



PE492.793v01-00 140/172 AM\907854PT.doc

PT

relacionados com uma forma de 
intervenção pública, a fim de evitar o 
abandono das terras e/ou de compensar 
os agricultores pelas desvantagens 
específicas a que estão sujeitos nessas 
zonas;

efeitos do n.º 5, alínea a), subalínea i), 
entende-se por «novos agricultores que 
iniciam a sua atividade agrícola» os 
agricultores que não desenvolveram 
qualquer atividade agrícola em seu nome 
e por sua conta, nem exerceram o 
controlo de uma pessoa coletiva dedicada 
a uma atividade agrícola nos cinco anos 
anteriores ao início da nova atividade 
agrícola.

Or. en

Alteração 1177
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Atribuir direitos ao pagamento a 
agricultores de zonas sujeitas a programas 
de reestruturação e/ou desenvolvimento 
relacionados com uma forma de 
intervenção pública, a fim de evitar o 
abandono das terras e/ou de compensar os 
agricultores pelas desvantagens específicas 
a que estão sujeitos nessas zonas;

a) Atribuir direitos ao pagamento a 
agricultores de zonas sujeitas a programas 
de reestruturação e/ou desenvolvimento, a 
fim de evitar o abandono das terras e/ou de 
compensar os agricultores pelas 
desvantagens específicas a que estão 
sujeitos nessas zonas;

Or. fr

Alteração 1178
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Atribuir direitos ao pagamento a 
agricultores de zonas sujeitas a programas 
de reestruturação e/ou desenvolvimento 
relacionados com uma forma de 

a) Atribuir direitos ao pagamento a 
agricultores de zonas sujeitas a programas 
de reestruturação e/ou desenvolvimento 
relacionados com uma forma de 
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intervenção pública, a fim de evitar o 
abandono das terras e/ou de compensar os 
agricultores pelas desvantagens específicas 
a que estão sujeitos nessas zonas;

intervenção pública ou de especial 
relevância para a herança cultural e para 
a paisagem cultural (por exemplo, 
prados-pomares que também sejam de 
interesse ecológico), a fim de evitar o 
abandono das terras e/ou de compensar os 
agricultores pelas desvantagens específicas 
a que estão sujeitos nessas zonas;

Or. de

Alteração 1179
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Atribuir direitos ao pagamento a 
agricultores que iniciaram a sua atividade 
agrícola nos cinco anos anteriores a 
receberem o direito;

Or. en

Alteração 1180
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Atribuir direitos ao pagamento a 
agricultores que iniciem a sua atividade 
agrícola;

Or. en
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Alteração 1181
Robert Dušek

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Atribuir direitos ao pagamento a 
agricultores que iniciem a sua atividade 
agrícola;

Or. en

Alteração 1182
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Atribuir direitos ao pagamento a 
agricultores que iniciem a sua atividade 
agrícola;

Or. en

Alteração 1183
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Atribuir direitos ao pagamento a 
jovens agricultores e/ou agricultores que 
iniciem a sua atividade agrícola;

Or. en
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Alteração 1184
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Atribuir pagamentos a agricultores 
que iniciem a atividade agrícola.

Or. en

Alteração 1185
Juozas Imbrasas

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Atribuir direitos ao pagamento a 
agricultores que iniciem a sua atividade 
agrícola;

Or. en

Alteração 1186
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre

Proposta de regulamento
Artigo 23.º - n.º 5 – alínea a-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) atribuir direitos de pagamento aos 
agricultores que operam em zonas 
dedicadas a culturas monumentais 
defendidas por programas específicos de 
proteção que impedem a diversificação, o 
rejuvenescimento ou a reconversão das 
culturas.

Or. it
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Alteração 1187
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) Atribuir direitos ao pagamento a 
agricultores que satisfaçam os requisitos 
de um agricultor ativo previstos no artigo 
4.º, n.º 1, alínea c) e no artigo 9.º em 2011, 
mas que não detinham nem ativaram um 
direito ao pagamento ao abrigo do regime 
de pagamento único anterior. Isso será 
feito de acordo com critérios objetivos e de 
uma forma que assegure a igualdade de 
tratamento dos agricultores e evite 
distorções do mercado e da concorrência.

Or. en

Alteração 1188
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) Atribuir direitos ao pagamento a 
agricultores que tenham comprado ou 
arrendado terras que não tenham sido 
declaradas nos termos do artigo 26.º, n.º 
1, nos últimos dois anos.

Or. en

Alteração 1189
Juozas Imbrasas
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Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) Atribuir direitos ao pagamento a 
agricultores que tenham comprado ou 
arrendado terras que não tenham sido 
declaradas nos termos do artigo 26.º, n.º 
1, nos últimos dois anos.

Or. en

Alteração 1190
Robert Dušek

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) Atribuir direitos ao pagamento a 
agricultores que se encontrem numa 
situação especial;

Or. en

Alteração 1191
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) Atribuir direitos ao pagamento a 
agricultores que se encontrem numa 
situação especial;

Or. en
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Alteração 1192
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – alínea a-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-C) Durante o primeiro ano de aplicação 
do regime de pagamento de base, os 
Estados-Membros ou as regiões podem 
utilizar a reserva nacional para atribuir, 
de acordo com critérios objetivos e de uma 
forma que assegure a igualdade de 
tratamento dos agricultores e evite 
distorções do mercado e da concorrência, 
direitos ao pagamento a agricultores que 
realizem atividades agrícolas e que se 
encontrem numa situação especial devido 
à transição para o regime de pagamento 
de base.

Or. en

Alteração 1193
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Aumentar linearmente o valor dos 
direitos ao pagamento a título do regime de 
pagamento de base, ao nível nacional ou 
regional, se a reserva nacional exceder 
3 % em qualquer ano, desde que restem 
disponíveis montantes suficientes para as 
atribuições ao abrigo do n.º 4, da alínea a) 
do presente número e do n.º 7.

b) Aumentar linearmente o valor dos 
direitos ao pagamento a título do regime de 
pagamento de base, ao nível nacional ou 
regional, desde que restem disponíveis 
montantes suficientes para as atribuições 
ao abrigo do n.º 4, da alínea a) do presente 
número e do presente artigo.

Or. en
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Alteração 1194
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Aumentar linearmente o valor dos 
direitos ao pagamento a título do regime de 
pagamento de base, ao nível nacional ou 
regional, se a reserva nacional exceder 3 % 
em qualquer ano, desde que restem 
disponíveis montantes suficientes para as 
atribuições ao abrigo do n.º 4, da alínea a) 
do presente número e do n.º 7.

b) Aumentar o valor dos direitos ao 
pagamento a título do regime de 
pagamento de base, ao nível nacional ou 
regional, se a reserva nacional exceder 3 % 
em qualquer ano, desde que restem 
disponíveis montantes suficientes para as 
atribuições ao abrigo do n.º 4, da alínea a) 
do presente número e do n.º 7.

Or. en

Alteração 1195
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Cobrir as necessidades anuais em 
conformidade com o artigo 37.º, n.º 2, e 
com o artigo 51.º, n.º 1, ou ajustar, numa 
base anual, o valor dos direitos ao 
pagamento a título do regime de 
pagamento de base. A parte da reserva 
nacional ou regional referida no artigo 
24.º, n.º 1-A, só pode ser utilizada para 
este objetivo.

Or. en

Alteração 1196
Albert Deß, Monika Hohlmeier
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Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Para cobrir as necessidades anuais 
referidas no artigo 37.º, n.º 2, e no artigo 
51.º, n.º 1, adaptar anualmente o valor dos 
direitos ao pagamento do regime de 
pagamento de base ou conceder aos 
agricultores uma compensação anual pela 
supressão do montante de 5 000 euros 
previsto no artigo 7.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, que pode 
ser aumentado com um suplemento para 
pequenos agricultores. A percentagem das 
reservas nacionais ou regionais referida 
no artigo 24.º, n.º 1-A, só pode ser 
utilizada para esta finalidade.

Or. de

Alteração 1197
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Para cobrir as necessidades anuais 
referidas no artigo 37.º, n.º 2, e artigo 
51.º, n.º 1, adaptar anualmente o valor dos 
direitos ao pagamento do regime de 
pagamento de base ou conceder aos 
agricultores uma compensação anual pela 
supressão do montante de 5 000 euros 
previsto no artigo 7.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, que pode 
ser aumentado com um suplemento para 
pequenos agricultores. A percentagem das 
reservas nacionais ou regionais referida 
no artigo 24.º, n.º 1-A, só pode ser 
utilizada para esta finalidade.

Or. de
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Alteração 1198
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros decidem sobre 
as prioridades entre as diferentes 
utilizações da reserva nacional.

Or. en

Alteração 1199
Robert Dušek

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros decidem sobre 
as prioridades entre as diferentes 
utilizações da reserva nacional.

Or. en

Alteração 1200
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros decidem sobre 
as prioridades entre as diferentes 
utilizações da reserva nacional.

Or. en
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Alteração 1201
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Atribuir direitos ao pagamento a 
agricultores que tenham iniciado a sua 
atividade agrícola depois de 2011 e 
operem em todos os setores agrícolas;

Or. ro

Alteração 1202
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Na aplicação dos n.os 4 e 5, alínea a), os 
Estados-Membros estabelecem o valor dos 
direitos ao pagamento atribuídos aos 
agricultores com base no valor médio, 
nacional ou regional, dos direitos ao 
pagamento no ano de atribuição.

6. Quando sejam aplicáveis as alíneas a-
A) e a) do n.º 5, o valor dos direitos ao 
pagamento atribuídos aos agricultores 
corresponde, para cada ano pertinente, ao 
valor unitário estabelecido no artigo 22.º, 
n.º 1, ou, se aplicável, no artigo 22.º, n.º 2, 
ou no artigo 22.º, n.º 4, alínea a).

Or. en

Alteração 1203
Robert Dušek

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 7 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros procedem a uma 
redução linear dos direitos ao pagamento 
se a reserva nacional ou regional não for 
suficiente para cobrir os casos referidos 
no primeiro parágrafo.

Or. en

Alteração 1204
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 7 – parágrafo 1-A 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros procedem a uma 
redução linear dos direitos ao pagamento 
se a reserva nacional ou regional não for 
suficiente para cobrir os casos referidos 
no primeiro parágrafo.

Or. en

Alteração 1205
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 7 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se a reserva nacional ou regional não for 
suficiente para cobrir os casos referidos 
no primeiro parágrafo, os 
Estados-Membros procedem a uma 
redução linear dos direitos ao pagamento.

Or. en
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Alteração 1206
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) A reserva nacional é ainda 
aprovisionada por montantes que 
resultem de direitos ao pagamento não 
ativados de acordo com o artigo 26.º, n.º 
1, numa declaração para o ano corrente, 
incluindo os pagamentos nos termos do 
artigo 29.º, n.º 1;

Or. de

Justificação

Os fundos não ativados referidos no capítulo 2 relativo ao pagamento por práticas agrícolas 
benéficas para o clima e o ambiente devem poder reverter para a reserva nacional.

Alteração 1207
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Dos direitos ao pagamento não ativados 
de acordo com o artigo 25.º por um período 
de dois anos, salvo em casos de força 
maior ou circunstâncias excecionais;

b) Dos direitos ao pagamento não ativados 
de acordo com o artigo 25.º por um período 
de dois anos consecutivos, salvo em casos 
de força maior ou circunstâncias 
excecionais;

Or. es

Justificação

Concordância com a alínea a).
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Alteração 1208
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Dos direitos ao pagamento não ativados 
de acordo com o artigo 25.º por um período 
de dois anos, salvo em casos de força 
maior ou circunstâncias excecionais;

b) Dos direitos ao pagamento não ativados 
de acordo com o artigo 25.º por um período 
de dois anos consecutivos, salvo em casos 
de força maior ou circunstâncias 
excecionais;

Or. es

Justificação

Propõe-se que os dois anos sejam consecutivos em concordância com a alínea a).

Alteração 1209
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Dos direitos ao pagamento não ativados 
de acordo com o artigo 25.º por um período 
de dois anos, salvo em casos de força 
maior ou circunstâncias excecionais;

b) Dos direitos ao pagamento não ativados 
de acordo com o artigo 25.º por um período 
de dois anos consecutivos, salvo em casos 
de força maior ou circunstâncias 
excecionais;

Or. es

Alteração 1210
Georgios Papastamkos, Mairead McGuinness, Sergio Paolo Francesco Silvestris, 
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

d-A) da aplicação do artigo 11.º;

Or. en

Justificação

De acordo com a alteração apresentada no artigo 11.º, n.º 3, alínea a) (nova), segundo a 
qual os montantes deduzidos através da aplicação da limitação também podem ser utilizados 
para a reserva nacional.

Alteração 1211
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) dos direitos ao pagamento não 
ativados ao abrigo do artigo 25.º, n.º 1, 
fixados em conformidade com o artigo 
37.º, n.º 1), e não utilizados para financiar 
o pagamento a jovens agricultores, e 
fixados em conformidade com o artigo 
39.º, nº 5, e não utilizados para financiar 
o apoio associado voluntário no ano em 
curso.

Or. en

Justificação

A inserir como artigo 24.º, n.º 1, alínea e).

Alteração 1212
Juozas Imbrasas

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

d-A) dos direitos ao pagamento não 
ativados ao abrigo do artigo 25.º, n.º 1, 
fixados em conformidade com o artigo 
37.º, n.º 1), e não utilizados para financiar 
o pagamento a jovens agricultores, e 
fixados em conformidade com o artigo 
39.º, nº 5, e não utilizados para financiar 
o apoio associado voluntário no ano em 
curso.

Or. en

Alteração 1213
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A reserva nacional deve continuar a 
ser alimentada por fundos que resultem 
de direitos ao pagamento não ativados, 
incluindo os pagamentos nos termos do 
artigo 29.º, n.º 1, que não tenham sido 
ativados para o ano corrente através de 
uma declaração, conforme referido no 
artigo 26.º, n.º 1.

Or. de

Alteração 1214
James Nicholson

Proposta de regulamento
Título 3 – Capítulo 1 – Secção 3 – epígrafe

Texto da Comissão Alteração

Aplicação do regime de pagamento de base Aplicação do regime de pagamento único
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Or. en

Alteração 1215
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio a título do regime de pagamento 
de base é concedido aos agricultores após 
ativação, através de declaração em 
conformidade com o artigo 26.º, n.º 1, de 
um direito ao pagamento por hectare 
elegível no Estado-Membro em que foi 
atribuído. Os direitos ao pagamento 
ativados dão lugar ao pagamento dos 
montantes neles fixados, sem prejuízo da 
aplicação da disciplina financeira, da 
redução progressiva e da limitação, das 
reduções lineares em conformidade com os 
artigos 7.°, 37.°, n.º 2, e 51.º, n.º 1, bem 
como de quaisquer reduções e exclusões 
impostas nos termos do Regulamento (UE) 
n.º […] [RHZ].

1. O apoio a título do regime de pagamento 
de base é concedido aos agricultores após 
ativação, através de declaração em 
conformidade com o artigo 26.º, n.º 1, de 
um direito ao pagamento por hectare 
elegível no Estado-Membro em que foi 
atribuído. Os direitos ao pagamento 
ativados dão lugar ao pagamento dos 
montantes neles fixados, sem prejuízo da 
aplicação da disciplina financeira, das 
reduções lineares em conformidade com os 
artigos 7.º, 37.º, n.º 2, e 51.º, n.º 1, bem 
como de quaisquer reduções e exclusões 
impostas nos termos do Regulamento (UE) 
n.º […] [RHZ].

Or. en

Alteração 1216
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio a título do regime de pagamento 
de base é concedido aos agricultores após 
ativação, através de declaração em 
conformidade com o artigo 26.º, n.º 1, de 
um direito ao pagamento por hectare 
elegível no Estado-Membro em que foi 
atribuído. Os direitos ao pagamento 

1. O apoio a título do regime de pagamento 
único é concedido aos agricultores após 
ativação, através de declaração em 
conformidade com o artigo 26.º, n.º 1, de 
um direito ao pagamento por hectare 
elegível no Estado-Membro em que foi 
atribuído. Os direitos ao pagamento 
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ativados dão lugar ao pagamento dos 
montantes neles fixados, sem prejuízo da 
aplicação da disciplina financeira, da 
redução progressiva e da limitação, das 
reduções lineares em conformidade com os 
artigos 7.°, 37.°, n.º 2, e 51.º, n.º 1, bem 
como de quaisquer reduções e exclusões 
impostas nos termos do Regulamento (UE) 
n.º […] [RHZ].

ativados dão lugar ao pagamento dos 
montantes neles fixados, sem prejuízo da 
aplicação da disciplina financeira, da 
redução progressiva e da limitação, das 
reduções lineares em conformidade com os 
artigos 7.°, 37.°, n.º 2, e 51.º, n.º 1, bem 
como de quaisquer reduções e exclusões 
impostas nos termos do Regulamento (UE) 
n.º […] [RHZ].

Or. en

Alteração 1217
James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

b) Qualquer superfície que tenha dado 
direito a pagamentos em 2008 ao abrigo do 
regime de pagamento único ou do regime 
de pagamento único por superfície 
estabelecidos, respetivamente, nos títulos 
III e IV-A do Regulamento (CE) n.º 
1782/2003, e que:

b) Qualquer superfície que tenha dado 
direito a pagamentos em 2008 ao abrigo do 
regime de pagamento único existente ou do 
regime de pagamento único por superfície 
estabelecidos, respetivamente, nos títulos 
III e IV-A do Regulamento (CE) n.º 
1782/2003, e que:

Or. en

Alteração 1218
James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b) - subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) ao longo do correspondente período de 
compromisso do agricultor, esteja 
florestada nos termos do artigo 31.º do 
Regulamento (CE) n.º 1257/1999 ou do 
artigo 43.º do Regulamento (CE) n.º 
1698/2005 ou do artigo 23.º do 

ii) ao longo do correspondente período de 
compromisso do agricultor, esteja 
florestada nos termos ou em conformidade 
com os objetivos do artigo 31.º do 
Regulamento (CE) n.º 1257/1999 ou do 
artigo 43.º do Regulamento (CE) n.º 
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Regulamento (UE) n.º [...][RDR] ou ao 
abrigo de um regime nacional cujas 
condições respeitem o artigo 43.º, n.ºs 1, 2 
e 3, do Regulamento (CE) n.º 1698/2005 e 
o artigo 23.º do Regulamento (UE) n.º […] 
[RDR], ou

1698/2005 ou do artigo 23.º do 
Regulamento (UE) n.º [...][RDR] ou ao 
abrigo de um regime nacional cujas 
condições respeitem o artigo 43.º, n.ºs 1, 2 
e 3, do Regulamento (CE) n.º 1698/2005 e 
o artigo 23.º do Regulamento (UE) n.º […] 
[RDR], ou

Or. en

Alteração 1219
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam 
Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio a título do regime de pagamento 
de base é concedido aos agricultores após 
ativação, através de declaração em 
conformidade com o artigo 26.º, n.º 1, de 
um direito ao pagamento por hectare 
elegível no Estado-Membro em que foi 
atribuído. Os direitos ao pagamento 
ativados dão lugar ao pagamento dos 
montantes neles fixados, sem prejuízo da 
aplicação da disciplina financeira, da 
redução progressiva e da limitação, das 
reduções lineares em conformidade com os 
artigos 7.°, 37.°, n.º 2, e 51.º, n.º 1, bem 
como de quaisquer reduções e exclusões 
impostas nos termos do Regulamento (UE) 
n.º […] [RHZ].

1. O apoio a título do regime de pagamento 
de base é concedido aos agricultores após 
ativação, através de declaração em 
conformidade com o artigo 26.º, n.º 1, de 
um direito ao pagamento por hectare
elegível no Estado-Membro em que foi 
atribuído. Os direitos ao pagamento 
ativados dão lugar ao pagamento dos 
montantes neles fixados, sem prejuízo da 
aplicação da disciplina financeira, da 
redução progressiva e da limitação, das 
reduções lineares em conformidade com os 
artigos 7.°, 37.°, n.º 2, e 51.º, n.º 1, bem 
como de quaisquer reduções e exclusões 
impostas nos termos do Regulamento (UE) 
n.º […] [RHZ]. Em derrogação, os 
Estados-Membros que apliquem o regime 
de pagamento único por superfície em 
2013 podem continuar a aplicar o modelo 
para aplicação do pagamento de base. 

Or. en
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Alteração 1220
Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Ou qualquer superfície utilizada 
para pastoreio e/ou ceifada 
primariamente por uma questão de 
proteção da natureza.

Or. de

Alteração 1221
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) As terras serão classificadas como 
hectares elegíveis se no máximo 10 % dos 
hectares, como determinado pelos 
Estados-Membros ou pelas regiões, de 
acordo com a classificação de terras por 
parcela, forem definidos como 
características ou terras não-elegíveis, tal 
como estabelecido pelo Regulamento (CE) 
n.º 1782/2003.

Or. en

Justificação

As terras não elegíveis podem incluir matagais, árvores, urzes abandonadas/inacessíveis, 
fetos, pântanos, sebes, bancos de areia, muros de pedra, caminhos, etc.

Alteração 1222
Elisabeth Köstinger
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Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da alínea a) do primeiro 
parágrafo, os Estados-Membros podem 
apresentar, de acordo com critérios 
objetivos e não discriminatórios, um 
coeficiente de redução na determinação 
do tamanho das superfícies, em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 1, 
alínea h).

Or. de

Justificação

Proporciona uma maior flexibilidade aos Estados-Membros. Oferece aos Estados-Membros a 
possibilidade de distinguir diferentes tipos de terrenos, recorrendo a um coeficiente de 
redução para áreas de exploração extensiva. Poderá ajudar a evitar que o pagamento por 
hectare seja diluído a um nível desproporcionalmente elevado num Estado-Membro/região.

Alteração 1223
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do primeiro parágrafo, alínea 
a), sempre que uma superfície agrícola de 
uma exploração seja igualmente utilizada 
para atividades não agrícolas, considera-se 
que a superfície em causa é principalmente 
utilizada para atividades agrícolas desde 
que estas atividades agrícolas possam ser 
exercidas sem serem significativamente 
afetadas pela intensidade, natureza, 
duração e calendário das atividades não 
agrícolas. Os Estados-Membros 
estabelecem critérios para a aplicação do 
presente parágrafo no respetivo território.

Para efeitos do primeiro parágrafo, alínea 
a), sempre que uma superfície agrícola de 
uma exploração seja igualmente utilizada 
para atividades não agrícolas, considera-se 
que a superfície em causa é principalmente 
utilizada para atividades agrícolas desde 
que estas atividades agrícolas possam ser 
exercidas sem serem significativamente 
afetadas pela intensidade, natureza, 
duração e calendário das atividades não 
agrícolas. Além disso, uma superfície 
agrícola pode ser excluída como hectare 
elegível se a função principal dessa 
superfície for não agrícola. Os 
Estados-Membros estabelecem critérios 
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para a aplicação do presente parágrafo no 
respetivo território.

Or. en

Alteração 1224
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do primeiro parágrafo, alínea 
a), sempre que uma superfície agrícola de 
uma exploração seja igualmente utilizada 
para atividades não agrícolas, considera-se 
que a superfície em causa é principalmente 
utilizada para atividades agrícolas desde 
que estas atividades agrícolas possam ser 
exercidas sem serem significativamente 
afetadas pela intensidade, natureza, 
duração e calendário das atividades não 
agrícolas. Os Estados-Membros 
estabelecem critérios para a aplicação do 
presente parágrafo no respetivo território.

Para efeitos do primeiro parágrafo, alínea 
a), sempre que uma superfície agrícola de 
uma exploração seja igualmente utilizada 
para atividades não agrícolas, considera-se 
que a superfície em causa é principalmente 
utilizada para atividades agrícolas desde 
que estas atividades agrícolas possam ser 
exercidas sem serem significativamente 
afetadas pela intensidade, natureza, 
duração e calendário das atividades não 
agrícolas. As superfícies em que as 
atividades agrícolas são realizadas com a 
finalidade de preservar a biodiversidade e 
a natureza também são consideradas 
como sendo principalmente utilizadas 
para atividades agrícolas Os Estados-
Membros estabelecem critérios para a 
aplicação do presente parágrafo no 
respetivo território.

Or. en

Justificação

O regime de pagamento de base não deve impedir a intenção de preservar a natureza.

Alteração 1225
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. São excluídas desta definição as 
superfícies não produtivas do ponto de 
vista agrícola ou não relacionadas com 
uma densidade de gado mínima.

Or. es

Justificação

É fundamental precisar ao máximo a definição de hectare elegível, limitando-a às superfícies 
agrícolas utilizadas para produção agrícola e/ou pecuária.

Alteração 1226
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros ou as regiões, 
no caso da aplicação do artigo 20.º, 
podem excluir culturas permanentes 
individuais dos «hectares elegíveis».

Or. de

Alteração 1227
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os direitos especiais são ativados 
sempre que um agricultor justifique que 
mantém 50 % da atividade pecuária pela 
qual são atribuídos os direitos.

Or. es
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Justificação

Caso seja aceite a alteração relativa à criação de circunstâncias excecionais para as 
explorações pecuárias sem terras, é necessário contemplar a forma de ativar e justificar os 
direitos especiais.

Alteração 1228
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem, em 
circunstâncias devidamente justificadas, 
autorizar o agricultor a alterar a sua 
declaração, desde que este mantenha pelo 
menos o número de hectares 
correspondente aos seus direitos ao 
pagamento e respeite as condições para a 
concessão do pagamento de base para a 
superfície em questão.

2. Os Estados-Membros podem, em 
circunstâncias devidamente justificadas, 
autorizar o agricultor a alterar a sua 
declaração, com o objetivo de declarar 
superfícies atualmente não elegíveis,
desde que este mantenha pelo menos o 
número de hectares correspondente aos 
seus direitos ao pagamento e respeite as 
condições para a concessão do pagamento 
de base para a superfície em questão.

Or. fr

Alteração 1229
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os direitos ao pagamento só podem ser 
transferidos para um agricultor 
estabelecido no mesmo Estado-Membro, 
exceto em caso de transferência por 
herança ou herança antecipada.

Os direitos ao pagamento só podem ser 
transferidos quando os hectares elegíveis 
relativamente aos quais o direito foi 
ativado forem transferidos, por venda, 
arrendamento ou herança. A transferência 
dos direitos está diretamente ligada à 
transferência das terras. 

Or. en
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Alteração 1230
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os direitos ao pagamento só podem ser 
transferidos para um agricultor 
estabelecido no mesmo Estado-Membro, 
exceto em caso de transferência por 
herança ou herança antecipada.

1. Os direitos ao pagamento só podem ser 
transferidos para um agricultor 
estabelecido no mesmo Estado-Membro, 
exceto em caso de transferência por 
herança ou herança antecipada. Essa 
transferência apenas pode ser realizada a 
título gratuito.

Or. fr

Alteração 1231
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No entanto, mesmo em caso de herança 
ou herança antecipada, os direitos ao 
pagamento só podem ser utilizados no 
Estado-Membro em que foram 
estabelecidos.

Suprimido

Or. en

Alteração 1232
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2



AM\907854PT.doc 165/172 PE492.793v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

2. Os direitos ao pagamento só podem ser 
transferidos dentro de uma mesma região 
ou entre regiões de um Estado-Membro 
em que o valor dos direitos ao pagamento 
por hectare resultante da aplicação do 
artigo 22.º, n.º 1, ou do artigo 22.º, n.º 2, 
seja o mesmo.

Suprimido

Or. en

Alteração 1233
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Sempre que os direitos ao pagamento 
forem vendidos sem terras, os 
Estados-Membros, agindo em 
conformidade com os princípios gerais do 
direito da União, podem decidir que parte 
dos direitos ao pagamento vendidos 
reverta para a reserva nacional ou que o 
seu valor unitário seja reduzido a favor da 
reserva nacional.

Or. en

Alteração 1234
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão, por meio de atos de 
execução, adota as necessárias exigências 
relativas à notificação da transferência de 

Suprimido
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direitos ao pagamento às autoridades 
nacionais e aos prazos em que tal 
notificação deve ocorrer. Tais atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame a que se 
refere o n.º 2 do artigo 56.º.

Or. en

Alteração 1235
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Salvo em casos de força maior ou 
circunstâncias excecionais, um agricultor 
só pode transferir os seus direitos ao 
pagamento sem terras após ter utilizado 
100 % destes durante, no mínimo, um ano 
civil ou após ter cedido voluntariamente à 
reserva nacional todos os direitos que não 
tenha utilizado no primeiro ano de 
aplicação do regime de pagamento de 
base.

Or. en

Alteração 1236
Robert Dušek

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Salvo em casos de força maior ou 
circunstâncias excecionais, um agricultor 
só pode transferir os seus direitos ao 
pagamento sem terras após ter utilizado 
100 % destes durante, no mínimo, um ano 
civil ou após ter cedido voluntariamente à 
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reserva nacional todos os direitos que não 
tenha utilizado no primeiro ano de 
aplicação do regime de pagamento de
base.

Or. en

Alteração 1237
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Às regras relativas à elegibilidade e ao 
acesso dos agricultores ao regime de 
pagamento de base em caso de herança e 
herança antecipada, herança sob 
arrendamento, alteração do estatuto 
jurídico ou denominação e em caso de 
fusão ou cisão da exploração;

a) Às regras relativas à elegibilidade e ao 
acesso dos agricultores ao regime de 
pagamento único em caso de herança e 
herança antecipada, herança sob 
arrendamento, alteração do estatuto 
jurídico ou denominação e em caso de 
fusão ou cisão da exploração;

Or. en

Alteração 1238
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Giovanni 
La Via, Marian-Jean Marinescu, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Aos critérios a aplicar pelos Estados-
Membros na concessão de direitos ao 
pagamento a agricultores que não tenham 
ativado qualquer direito em 2011 ou não 
tenham pedido apoio ao abrigo do regime 
de pagamento único por superfície em 
2011, como previsto no artigo 21.º n.º 2, e 
na atribuição de direitos ao pagamento em 
caso de aplicação da cláusula de contrato 

e) Aos critérios a aplicar pelos Estados-
Membros na concessão de direitos ao 
pagamento a agricultores que não tenham 
ativado qualquer direito em 2009, 2010 ou 
2011 ou não tenham pedido apoio ao 
abrigo do regime de pagamento único por 
superfície em 2009, 2010 ou 2011, como 
previsto no artigo 21.º n.º 2, e na atribuição 
de direitos ao pagamento em caso de 
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referida no artigo 21.º, n.º 3; aplicação da cláusula de contrato referida 
no artigo 21.º, n.º 3, à exceção de novos 
agricultores e jovens agricultores;

Or. en

Alteração 1239
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Aos critérios a aplicar pelos 
Estados-Membros na concessão de direitos 
ao pagamento a agricultores que não 
tenham ativado qualquer direito em 2011 
ou não tenham pedido apoio ao abrigo do 
regime de pagamento único por superfície 
em 2011, como previsto no artigo 21.º 
n.º 2, e na atribuição de direitos ao 
pagamento em caso de aplicação da 
cláusula de contrato referida no artigo 21.º, 
n.º 3;

e) Aos critérios a aplicar pelos 
Estados-Membros caso decidam conceder
direitos ao pagamento a agricultores que 
não tenham ativado qualquer direito no 
período de 2009 a 2011 ou não tenham 
pedido apoio ao abrigo do regime de 
pagamento único por superfície, 
beneficiado de pagamentos nacionais 
complementares aos pagamentos diretos, 
apoio específico e/ou medidas de 
desenvolvimento rural baseadas na 
superfície no período de 2009 a 2011, 
como previsto no artigo 21.º n.º 2, e 
atribuir direitos ao pagamento em caso de 
aplicação da cláusula de contrato referida 
no artigo 21.º, n.º 3;

Or. bg

Alteração 1240
Robert Dušek

Proposta de regulamento
Artigo 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.º-A
1. Os Estados-Membros que, até 31 de 
dezembro de 2013, apliquem o regime de 
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pagamento único por superfície 
estabelecido no título V do Regulamento 
(CE) n.º 73/2009, podem conceder apoio a 
agricultores nos termos do presente 
artigo.
2. O pagamento único por superfície é 
concedido anualmente. É calculado 
dividindo o envelope financeiro anual 
estabelecido nos termos do artigo 19.º do 
presente regulamento pela superfície 
agrícola de cada novo Estado-Membro, 
estabelecida nos termos do artigo 25.º do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 1241
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.º-A
1. Os Estados-Membros que, até 31 de 
dezembro de 2013, apliquem o regime de 
pagamento único por superfície 
estabelecido no título V do Regulamento 
(CE) n.º 73/2009, podem conceder apoio a 
agricultores nos termos do presente 
artigo.
2. O pagamento único por superfície é 
concedido anualmente. É calculado 
dividindo o envelope financeiro anual 
estabelecido nos termos do artigo 19.º do 
presente regulamento pela superfície 
agrícola de cada novo Estado-Membro, 
estabelecida nos termos do artigo 25.º do 
presente regulamento.

Or. en
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Alteração 1242
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.º-A
Os Estados-Membros podem decidir, 
antes de 1 de agosto de 2013, aplicar o 
regime de pagamento de base sem 
quaisquer direitos ao pagamento.

Or. bg

Alteração 1243
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Título 3 – capítulo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

CAPÍTULO 1-A
REGIME DE PAGAMENTO ÚNICO 

POR SUPERFÍCIE
Artigo 28.º-A

Regime de pagamento único por 
superfície

1. Em derrogação do capítulo 1, os 
Estados-Membros que, até 31 de 
dezembro de 2013, apliquem o regime de 
pagamento único por superfície 
estabelecido no título V do Regulamento 
(CE) n.º 73/2009, podem conceder apoio a 
agricultores nos termos do presente 
capítulo.
2. O pagamento único por superfície é 
concedido anualmente. É calculado 
dividindo o limite máximo nacional anual 
estabelecido nos termos do artigo 28.º, 
alínea b), pela superfície agrícola de cada 
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Estado-Membro em causa, estabelecida 
nos termos do artigo 28.º, alínea d).
3. Os Estados-Membros em causa 
notificam a Comissão se tiverem intenção 
de pôr termo à aplicação do regime de 
pagamento único por superfície, até 1 de 
agosto do último ano da sua aplicação. 
Após o termo da aplicação do regime de 
pagamento único por superfície, aplica-se 
o regime de pagamento de base de acordo 
com as regras e a legislação pertinentes 
da União.
Artigo 28.º-B
Limite máximo do regime de pagamento 
único por superfície
1. A Comissão, por meio de atos de 
execução, fixa o limite máximo nacional 
anual do regime de pagamento único por 
superfície, 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.
2. Para cada Estado-Membro e cada ano, 
o valor total de pagamentos ao abrigo do 
regime de pagamento único por superfície 
é igual ao respetivo limite máximo 
nacional adotado pela Comissão nos 
termos do n.º 1.
3. Em caso de alteração do limite máximo 
aprovado pela Comissão nos termos do n.º 
1 em relação ao ano anterior, ou quando, 
num determinado ano, os pagamentos 
únicos por superfície excederiam o limite 
máximo aprovado pela Comissão nos 
termos do n.º 1, o Estado-Membro 
diminui ou aumenta de forma linear o 
montante nacional por hectare aplicável 
nesse Estado-Membro a fim de garantir o 
cumprimento do disposto no n.º 2.
Artigo 28.º-C
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Superfície ao abrigo do regime de 
pagamento único por superfície
1. A superfície agrícola de um 
Estado-Membro ao abrigo do regime de 
pagamento único por superfície é a parte 
da sua superfície agrícola utilizada.
2. Para efeitos do presente capítulo, 
entende-se por «superfície agrícola 
utilizada» a superfície total de hectares 
elegíveis como definido no artigo 25.º, n.º 
2 e n.º 3.
3. Salvo em casos de força maior ou 
circunstâncias excecionais, os hectares 
elegíveis definidos no n.º 2 estão à 
disposição do agricultor na data fixada 
pelo Estado-Membro, não posterior à data 
fixada nesse Estado-Membro para a 
alteração do pedido de ajuda, como 
referido no artigo 73.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ].
Artigo 28.º-D
Outros regimes de apoio
As disposições dos artigos 29.º, 34.º, 36.º e 
38.º aplicam-se, mutatis mutandis, nos 
Estados-Membros que decidiram utilizar 
o regime de pagamento único por 
superfície.

Or. en

Justificação

A CE não prevê manter os atuais sistemas de pagamento. Por analogia à alteração do relator 
de manter direitos ao pagamento dentro de modelos de regime de pagamento único 
completamente regionalizados, em vez de introduzir um sistema completamente novo, 
apelamos à manutenção dos RPUS como uma alternativa boa, simples e bem estabelecida ao 
sistema baseado na atribuição de direitos ao pagamento.


