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Alteração 1052
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) os investimentos realizados pelos 
organismos públicos em infraestruturas 
de recreio, informações turísticas e 
sinalização de sítios de interesse turístico;

Suprimido

Or. fr

Alteração 1053
Jim Higgins, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Os investimentos realizados pelos 
organismos públicos em infraestruturas de 
recreio, informações turísticas e sinalização 
de sítios de interesse turístico; 

e) Os investimentos realizados pelos 
organismos públicos em infraestruturas de 
recreio, investimento em divulgação de 
informações turísticas, desenvolvimento e 
manutenção de infraestruturas turísticas 
de pequena escala, promoção e 
comercialização orientada de atrações 
turísticas em zonas rurais, principalmente 
na «época baixa», e ainda a promoção de 
serviços de turismo e a sinalização de 
sítios de interesse turístico;

Or. en

Alteração 1054
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

e) Os investimentos realizados pelos 
organismos públicos em infraestruturas de 
recreio, informações turísticas e sinalização 
de sítios de interesse turístico;

e) Os investimentos realizados em 
infraestruturas de recreio, pequenas 
infraestruturas turísticas relacionadas 
com a agricultura e a atividade florestal, a 
promoção regional, as informações 
turísticas e a sinalização de sítios de 
interesse turístico;

Or. de

Alteração 1055
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Os investimentos realizados pelos 
organismos públicos em infraestruturas de 
recreio, informações turísticas e sinalização 
de sítios de interesse turístico;

e) Os investimentos realizados para 
utilização pública em infraestruturas de 
recreio, informações turísticas, 
infraestruturas turísticas de pequena 
escala e comercialização de serviços de 
turismo rural e sinalização de sítios de 
interesse turístico;

Or. en

Alteração 1056
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Os investimentos realizados pelos 
organismos públicos em infraestruturas de 
recreio, informações turísticas e sinalização 
de sítios de interesse turístico;

e) Os investimentos realizados para 
utilização pública em infraestruturas de 
recreio, informações turísticas, 
infraestruturas turísticas de pequena 
escala e comercialização de serviços de 
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turismo rural e sinalização de sítios de 
interesse turístico;

Or. en

Alteração 1057
Phil Prendergast

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Os investimentos realizados pelos 
organismos públicos em infraestruturas de 
recreio, informações turísticas e sinalização 
de sítios de interesse turístico;

e) Os investimentos realizados para 
utilização pública em infraestruturas de 
recreio, informações turísticas, 
infraestruturas turísticas de pequena 
escala e comercialização de serviços de 
turismo rural e sinalização de sítios de 
interesse turístico;

Or. en

Alteração 1058
Nessa Childers

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Os investimentos realizados pelos 
organismos públicos em infraestruturas de 
recreio, informações turísticas e sinalização 
de sítios de interesse turístico;

e) Os investimentos realizados para 
utilização pública em infraestruturas de 
recreio, informações turísticas, 
infraestruturas turísticas de pequena 
escala, comercialização de serviços de 
turismo rural e sinalização de sítios de 
interesse turístico;

Or. en
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Alteração 1059
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Os investimentos realizados pelos 
organismos públicos em infraestruturas de 
recreio, informações turísticas e sinalização 
de sítios de interesse turístico;

(e) Os investimentos para utilização 
pública, realizados em infraestruturas de 
recreio, informações turísticas, 
infraestruturas turísticas em pequena 
escala, comercialização de serviços de 
turismo rural e sinalização de sítios de 
interesse turístico;

Or. it

Justificação

Permitir a realização de investimentos com fins turísticos também a entidades privadas e não 
só a organismos públicos.

Alteração 1060
Dimitar Stoyanov

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Os investimentos realizados pelos 
organismos públicos em infraestruturas de 
recreio, informações turísticas e sinalização 
de sítios de interesse turístico;

(e) Os investimentos realizados pelos
organismos públicos em infraestruturas de 
recreio, incluindo para o turismo rural, 
informações turísticas e sinalização de 
sítios de interesse turístico;

Or. bg

Alteração 1061
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea e)



AM\909513PT.doc 7/179 PE494.479v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(e) Os investimentos realizados pelos 
organismos públicos em infraestruturas de 
recreio, informações turísticas e sinalização 
de sítios de interesse turístico;

(e) Os investimentos realizados pelos 
organismos públicos e privados em 
infraestruturas de recreio, informações 
turísticas e sinalização de sítios de 
interesse turístico;

Or. it

Alteração 1062
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Os investimentos realizados pelos 
organismos públicos em infraestruturas de 
recreio, informações turísticas e sinalização 
de sítios de interesse turístico;

(e) Os investimentos realizados pelos 
organismos públicos e privados em 
infraestruturas de recreio, informações 
turísticas e sinalização de sítios de 
interesse turístico;

Or. it

Alteração 1063
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Os investimentos realizados pelos 
organismos públicos em infraestruturas de 
recreio, informações turísticas e sinalização 
de sítios de interesse turístico;

e) Os investimentos realizados pelos 
organismos públicos em infraestruturas de 
recreio ou organizações de 
desenvolvimento locais, informações 
turísticas e sinalização de sítios de 
interesse turístico;
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Or. en

Alteração 1064
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) os estudos e os investimentos associados 
à manutenção, recuperação e valorização 
do património cultural e natural das 
aldeias e das paisagens rurais, incluindo 
os aspetos socioeconómicos;

Suprimido

Or. fr

Alteração 1065
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Os estudos e os investimentos associados 
à manutenção, recuperação e valorização 
do património cultural e natural das aldeias 
e das paisagens rurais, incluindo os aspetos 
socioeconómicos;

f) Os estudos e os investimentos associados 
à manutenção, recuperação e valorização 
do património cultural e natural das aldeias 
e das paisagens rurais, bem como dos 
locais de elevado valor ambiental, 
incluindo os aspetos socioeconómicos;

Or. ro

Alteração 1066
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

f) Os estudos e os investimentos associados 
à manutenção, recuperação e valorização 
do património cultural e natural das aldeias 
e das paisagens rurais, incluindo os aspetos 
socioeconómicos;

f) Os estudos e os investimentos associados 
à manutenção, recuperação e valorização 
do património cultural, pedagógico, 
religioso e natural das aldeias e das 
paisagens rurais, incluindo os aspetos 
socioeconómicos;

Or. ro

Alteração 1067
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Os investimentos destinados à 
deslocalização de atividades e à 
reconversão de edifícios e outras 
instalações situadas perto de povoações 
rurais, com vista à melhoria da qualidade 
de vida ou ao reforço do desempenho 
ambiental dessas povoações.

g) Os investimentos destinados à 
deslocalização de atividades e à 
reconversão de edifícios e outras 
instalações situadas perto de, ou em 
povoações rurais, com vista à melhoria da 
qualidade de vida ou ao reforço do 
desempenho ambiental dessas povoações.

Or. de

Alteração 1068
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Os investimentos destinados à 
deslocalização de atividades e à 
reconversão de edifícios e outras 
instalações situadas perto de povoações 
rurais, com vista à melhoria da qualidade 
de vida ou ao reforço do desempenho 

g) Os investimentos destinados à 
deslocalização de atividades e à 
reconversão de edifícios e outras 
instalações situadas perto de ou em 
povoações rurais, com vista à melhoria da 
qualidade de vida ou ao reforço do 
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ambiental dessas povoações. desempenho ambiental dessas povoações.

Or. ro

Alteração 1069
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) os investimentos destinados à 
deslocalização de atividades e à 
reconversão de edifícios e outras 
instalações situadas perto de povoações 
rurais, com vista à melhoria da qualidade 
de vida ou ao reforço do desempenho 
ambiental dessas povoações.

g) os investimentos destinados à 
deslocalização de atividades e à 
reconversão de edifícios e outras 
instalações situadas perto de povoações 
rurais, com vista à melhoria da qualidade 
de vida ou ao reforço do desempenho 
ambiental dessas povoações, e as ações de 
animação e de sensibilização ambiental.

Or. fr

Alteração 1070
Peter Jahr

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Os estudos e os investimentos 
associados a diversas medidas de 
recuperação de aldeias.

Or. de

Alteração 1071
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea g-A (nova)
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Texto da Comissão Alteração

g-A) Os investimentos realizados nas 
zonas rurais em infraestruturas e recursos 
humanos dos serviços de saúde 
qualificados e acessíveis a todos.

Or. pl

Alteração 1072
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio no âmbito desta medida abrange 
apenas pequenas infraestruturas, conforme 
definidas por cada Estado-Membro no 
programa. Contudo, os programas de 
desenvolvimento rural podem prever 
derrogações específicas a esta regra para 
os investimentos em banda larga e em 
energias renováveis. Nesse caso, devem 
ser estabelecidos critérios bem definidos 
que assegurem a complementaridade com 
os apoios concedidos ao abrigo de outros 
instrumentos da União.

2. O apoio no âmbito desta medida abrange 
apenas infraestruturas diretamente 
associadas à renovação e desenvolvimento 
de aldeias e destinadas a aumentar a 
competitividade agrícola e a viabilidade 
das zonas rurais.

Or. ro

Alteração 1073
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio no âmbito desta medida 
abrange apenas pequenas infraestruturas, 
conforme definidas por cada 

2. Contudo, os programas de 
desenvolvimento rural podem prever 
derrogações específicas a esta regra para os 
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Estado-Membro no programa. Contudo, 
os programas de desenvolvimento rural 
podem prever derrogações específicas a 
esta regra para os investimentos em banda 
larga e em energias renováveis. Nesse 
caso, devem ser estabelecidos critérios bem 
definidos que assegurem a 
complementaridade com os apoios 
concedidos ao abrigo de outros 
instrumentos da União.

investimentos em banda larga, instalações 
destinadas a cuidados de saúde e 
prevenção e em energias renováveis, 
exceto para a biomassa, o biogás e os 
agrocombustíveis de produção não 
sustentável. Nesse caso, devem ser 
estabelecidos critérios bem definidos que 
assegurem a complementaridade com os 
apoios concedidos ao abrigo de outros 
instrumentos da União.

Or. en

Alteração 1074
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio no âmbito desta medida abrange 
apenas pequenas infraestruturas, conforme 
definidas por cada Estado-Membro no 
programa. Contudo, os programas de 
desenvolvimento rural podem prever 
derrogações específicas a esta regra para os 
investimentos em banda larga e em 
energias renováveis. Nesse caso, devem ser 
estabelecidos critérios bem definidos que 
assegurem a complementaridade com os 
apoios concedidos ao abrigo de outros 
instrumentos da União.

2. O apoio no âmbito desta medida abrange 
apenas pequenas infraestruturas, conforme 
definidas por cada Estado-Membro no 
programa. Contudo, os programas de 
desenvolvimento rural podem prever 
derrogações específicas a esta regra para os 
investimentos em banda larga. Pode ser 
prevista uma derrogação semelhante para 
os investimentos em energias renováveis e 
infraestruturas de poupança de energia 
caso o projeto se encontre sujeito a posse 
e controlo comunitários, com a 
comunidade em questão a participar na 
partilha de rendimentos. Nesse caso, 
devem ser estabelecidos critérios bem 
definidos que assegurem a 
complementaridade com os apoios 
concedidos ao abrigo de outros 
instrumentos da União.

Or. en
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Alteração 1075
Sylvie Goulard

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. O apoio no âmbito desta medida pode 
ser igualmente alargado ao 
desenvolvimento de atividades económicas 
não agrícolas que possam contribuir para 
esses objetivos, em especial no caso de 
micro e pequenas empresas.

Or. fr

Alteração 1076
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os investimentos referidos no n.º 1 são 
elegíveis para apoio se as operações em 
questão forem executadas de acordo com 
os planos para o desenvolvimento dos 
municípios em zonas rurais e dos 
respetivos serviços básicos – quando tais 
planos existam – e são coerentes com as 
estratégias de desenvolvimento local, se as 
houver.

Suprimido

Or. fr

Alteração 1077
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

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

3. Os investimentos referidos no n.º 1 são 
elegíveis para apoio se as operações em 
questão forem executadas de acordo com 
os planos para o desenvolvimento dos 
municípios em zonas rurais e dos 
respetivos serviços básicos - quando tais 
planos existam - e são coerentes com as 
estratégias de desenvolvimento local, se as 
houver.

3. Os investimentos referidos no n.º 1 são 
elegíveis para apoio se forem coerentes 
com as estratégias de desenvolvimento 
local, se as houver.

Or. it

Alteração 1078
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os investimentos referidos no n.º 1 são 
elegíveis para apoio se as operações em 
questão forem executadas de acordo com 
os planos para o desenvolvimento dos 
municípios em zonas rurais e dos 
respetivos serviços básicos - quando tais 
planos existam - e são coerentes com as 
estratégias de desenvolvimento local, se as 
houver.

3. Os investimentos referidos no n.º 1 são 
elegíveis para apoio se as operações em 
questão forem executadas de acordo com 
os planos para o desenvolvimento dos 
municípios em zonas rurais e dos 
respetivos serviços básicos - quando tais 
planos existam - e são coerentes com as 
estratégias de desenvolvimento local, se as 
houver. Os investimentos nos termos do 
n.º 1, alínea g), não serão considerados 
para as medidas no contexto da 
deslocalização de explorações agrícolas. 

Or. de

Alteração 1079
Mariya Gabriel

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

3. Os investimentos referidos no n.º 1 são 
elegíveis para apoio se as operações em 
questão forem executadas de acordo com 
os planos para o desenvolvimento dos 
municípios em zonas rurais e dos 
respetivos serviços básicos - quando tais 
planos existam - e são coerentes com as 
estratégias de desenvolvimento local, se as 
houver.

3. Os investimentos referidos no n.º 1 são 
elegíveis para apoio se as operações em 
questão forem executadas de acordo com 
os planos para o desenvolvimento dos 
municípios em zonas rurais e das aldeias, e 
dos respetivos serviços básicos - quando 
tais planos existam - e são coerentes com 
as estratégias de desenvolvimento local, se 
as houver.

Or. bg

Alteração 1080
Maria do Céu Patrão Neves

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os beneficiários dos apoios referidos 
no ponto 1 são explorações agrícolas ou 
florestais ou as suas organizações, ou, em 
alternativa, é demonstrada com uma 
ligação direta ao setor agrícola ou 
florestal.

Or. pt

Alteração 1081
Maria do Céu Patrão Neves

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

Texto da Comissão Alteração

3-B. O apoio no âmbito desta medida pode 
ser efetuado através da abordagem 
Leader.
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Or. pt

Alteração 1082
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 90.º, no respeitante à definição do 
tipo de infraestruturas de energias 
renováveis que são elegíveis para apoio 
no âmbito desta medida.

Suprimido

Or. en

Alteração 1083
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 21.º-A
Aumento da biodiversidade em zonas 
rurais
1. O apoio no âmbito desta medida incide 
sobre:
(a) a elaboração e atualização de planos 
de proteção e gestão relativos a sítios 
NATURA 2000 e outros locais de elevado 
valor natural, incluindo planos de 
proteção de espécies ligados a zonas 
rurais;
b) estudos, ações de sensibilização 
ambiental e investimentos associados a 
ações de sensibilização ambiental ou à 
conservação, recuperação e valorização 
de elementos do património natural, como 
a recuperação e promoção de rios e outras 
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estruturas lineares e contínuas ou das 
suas funções como trampolins essenciais 
para a migração, dispersão e variação 
genética das espécies selvagens.
2. Os investimentos a título do n.º 1, 
alínea b), são elegíveis para efeitos de 
apoio se as operações mais relevantes 
forem implementadas de acordo com 
planos de gestão ou outros planos de 
proteção da natureza e se esses 
investimentos estiverem claramente em 
sintonia com os objetivos que estão na 
base da estratégia da União para a 
biodiversidade até 2020.

Or. en

Alteração 1084
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 21.º-A
Valorização de resíduos agrícolas
1. O apoio no âmbito desta medida é 
concedido à criação de infraestruturas e 
capacidades logísticas destinadas ao 
transporte de detritos, resíduos, material 
lenhocelulósico e material celulósico não 
alimentar de origem agrícola para os 
pontos de transformação em produtos de 
base biológica. 
2. As atividades abrangidas por esta 
medida incluem a assistência à recolha, 
colheita, armazenamento e transporte de 
material elegível para utilização em 
biorrefinarias.

Or. en
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Alteração 1085
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 22 – título

Texto da Comissão Alteração

Investimentos no desenvolvimento das 
zonas florestais e na melhoria da 
viabilidade das florestas

Investimentos no desenvolvimento das 
zonas florestais ambientalmente 
sustentáveis e na melhoria da viabilidade 
das florestas

Or. en

Alteração 1086
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A florestação e criação de zonas 
arborizadas;

a) A florestação ambientalmente 
sustentável e a criação de zonas 
arborizadas ambientalmente sustentáveis;

Or. en

Alteração 1087
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A florestação e criação de zonas 
arborizadas;

(a) A florestação e criação de zonas 
arborizadas em terras agrícolas e não 
agrícolas;

Or. es
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Alteração 1088
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A criação de sistemas agroflorestais; b) A criação de sistemas agroflorestais 
ambientalmente sustentáveis;

Or. en

Alteração 1089
Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) a prevenção e reparação dos danos 
causados às florestas pelos incêndios 
florestais e as catástrofes naturais, 
nomeadamente surtos de pragas e de 
doenças, bem como acontecimentos 
catastróficos e ameaças ligadas ao clima;

c) a prevenção e reparação dos danos 
causados às florestas pelos incêndios 
florestais e as catástrofes naturais, 
nomeadamente surtos de pragas e de 
doenças, bem como acontecimentos 
catastróficos e ameaças ligadas ao clima;
nas zonas classificadas como de alto risco, 
a integração de equipamentos de 
prevenção dos incêndios florestais é uma 
condição prévia para qualquer tipo de 
apoio.

Or. fr

Alteração 1090
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 22 – número 1 – alínea c–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Nas zonas de alto e médio risco, a 
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inclusão de equipamentos de prevenção 
de incêndios florestais constitui um pré-
requisito para quaisquer outras ajudas 
financeiras no âmbito dos Fundos 
Estruturais. Neste sentido, os Estados-
Membros devem preparar um 
cofinanciamento específico destinado aos 
equipamentos de prevenção nas zonas 
mencionadas.

Or. en

Alteração 1091
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Os investimentos destinados a melhorar 
a resistência, o valor ambiental e o 
potencial de atenuação dos ecossistemas 
florestais;

(d) Os investimentos destinados a melhorar 
a produtividade, a resistência, o valor 
ambiental e o potencial de atenuação dos 
ecossistemas florestais;

Or. it

Alteração 1092
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Os investimentos em novas tecnologias 
florestais e na transformação e 
comercialização dos produtos florestais.

e) Os investimentos em tecnologias 
florestais ambientalmente sustentáveis e 
na transformação e comercialização dos 
produtos florestais.

Or. en
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Alteração 1093
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Os investimentos em novas tecnologias 
florestais e na transformação e
comercialização dos produtos florestais.

e) Os investimentos em novas tecnologias 
florestais, em melhorias na segurança no 
trabalho e na transformação e 
comercialização dos produtos florestais.

Or. en

Alteração 1094
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Os investimentos em novas tecnologias 
florestais e na transformação e 
comercialização dos produtos florestais.

e) Os investimentos em novas tecnologias 
florestais, nomeadamente naquelas que 
promovam uma utilização mais eficiente 
de subprodutos e resíduos para a 
produção de energia, e na transformação e 
comercialização dos produtos florestais.

Or. en

Alteração 1095
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Os investimentos em novas tecnologias 
florestais e na transformação e 
comercialização dos produtos florestais.

e) Os investimentos em novas tecnologias 
florestais e na transformação, mobilização
e comercialização dos produtos florestais.
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Or. de

Justificação

Esta medida deve ficar recetiva a investimentos para o alargamento e desenvolvimento de 
tecnologias respeitantes à mobilização de recursos de madeira.

Alteração 1096
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Os investimentos em novas tecnologias 
florestais e na transformação e 
comercialização dos produtos florestais.

e) Os investimentos em novas tecnologias 
florestais e na transformação e 
comercialização dos produtos florestais
que se encontrem em consonância com o 
«Regulamento relativo à Madeira» (UE 
n.º 995/2010) e não prejudiquem a 
biodiversidade ou outros serviços 
ecossistémicos.

Or. en

Alteração 1097
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Os investimentos em novas tecnologias 
florestais e na transformação e 
comercialização dos produtos florestais.

e) Os investimentos em novas tecnologias 
florestais e na transformação e 
comercialização dos produtos florestais 
para as PME.

Or. en

Alteração 1098
Hynek Fajmon
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Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Os investimentos em novas tecnologias 
florestais e na transformação e 
comercialização dos produtos florestais.

e) Os investimentos em tecnologias 
florestais e na transformação e 
comercialização dos produtos florestais.

Or. en

Alteração 1099
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1 - alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) A consolidação de florestas, 
independentemente do tipo de 
propriedade.

Or. bg

Alteração 1100
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1 – alínea e–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Os investimentos em técnicas 
melhoradas de mobilização da madeira.

Or. en

Alteração 1101
Diane Dodds, James Nicholson
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Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1 – alínea e–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) A preparação de planos de gestão; ou 
instrumentos equivalentes, compatíveis 
com uma gestão sustentável das florestas.

Or. en

Alteração 1102
Phil Prendergast

Proposta de regulamento
Artigo 22.º – n.º 1 – alínea e–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) A preparação de planos de gestão; ou 
instrumentos equivalentes, compatíveis 
com uma gestão sustentável das florestas.

Or. en

Alteração 1103
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As limitações ligadas à propriedade de 
florestas, previstas nos artigos 36.º a 40.º, 
não se aplicam às florestas tropicais ou 
subtropicais, nem às zonas florestadas dos 
territórios dos Açores, da Madeira, das 
Canárias, das ilhas menores do mar Egeu, 
definidas no Regulamento (CEE) 
n.º 2019/93 do Conselho, e dos 
departamentos franceses ultramarinos.

As limitações ligadas à propriedade de 
florestas, previstas nos artigos 23.º a 27.º, 
não se aplicam às florestas tropicais ou 
subtropicais, nem às zonas florestadas dos 
territórios dos Açores, da Madeira, das 
Canárias, das ilhas menores do mar Egeu, 
definidas no Regulamento (CEE) 
n.º 2019/93 do Conselho, e dos 
departamentos franceses ultramarinos. As 
limitações ligadas à propriedade de 
florestas previstas nos artigos 23.º a 27.º 
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não se aplicam ao apoio por razões 
ambientais, tais como a proteção contra a 
erosão ou a ampliação dos recursos 
florestais que contribuam para a 
atenuação das alterações climáticas.

Or. en

Alteração 1104
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As limitações ligadas à propriedade de 
florestas, previstas nos artigos 36.º a 40.º, 
não se aplicam às florestas tropicais ou 
subtropicais, nem às zonas florestadas dos 
territórios dos Açores, da Madeira, das 
Canárias, das ilhas menores do mar Egeu, 
definidas no Regulamento (CEE) 
n.º 2019/9333 do Conselho, e dos 
departamentos franceses ultramarinos.

As limitações ligadas à propriedade de 
florestas, previstas nos artigos 23.º a 27.º, 
não se aplicam às florestas tropicais ou 
subtropicais, nem às zonas florestadas dos 
territórios dos Açores, da Madeira, das 
Canárias, das ilhas menores do mar Egeu, 
definidas no Regulamento (CEE) 
n.º 2019/9333 do Conselho, e dos 
departamentos franceses ultramarinos.

Or. en

Alteração 1105
Britta Reimers

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

Texto da Comissão Alteração

Em relação às explorações que 
ultrapassam uma determinada dimensão, 
a fixar pelos Estados-Membros no 
programa, o apoio está sujeito à 
apresentação de um plano de gestão 
florestal ou de um instrumento 
equivalente compatível com uma gestão 
sustentável das florestas, conforme 

Suprimido
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definida pela Conferência Ministerial 
para a Proteção das Florestas na Europa 
de 1993 (a seguir designada «gestão 
sustentável das florestas»).

Or. de

Justificação

A gestão florestal duradoura e orientada para o futuro já é garantida pelas legislações 
nacionais relativas à floresta.   Os planos de gestão florestal exigidos pela Comissão 
conduziriam a uma maior burocracia.

Alteração 1106
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

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

Texto da Comissão Alteração

Em relação às explorações que 
ultrapassam uma determinada dimensão, 
a fixar pelos Estados-Membros no 
programa, o apoio está sujeito à 
apresentação de um plano de gestão 
florestal ou de um instrumento 
equivalente compatível com uma gestão 
sustentável das florestas, conforme 
definida pela Conferência Ministerial 
para a Proteção das Florestas na Europa 
de 199334 (a seguir designada «gestão 
sustentável das florestas»).

Suprimido

Or. de

Justificação

A introdução de um plano de gestão florestal obrigatório é contrária ao princípio de 
subsidiariedade dos Estados-Membros.

Alteração 1107
Mariya Gabriel
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Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em relação às explorações que ultrapassam 
uma determinada dimensão, a fixar pelos 
Estados-Membros no programa, o apoio 
está sujeito à apresentação de um plano de 
gestão florestal ou de um instrumento 
equivalente compatível com uma gestão 
sustentável das florestas, conforme 
definida pela Conferência Ministerial para 
a Proteção das Florestas na Europa de 
199334 (a seguir designada «gestão 
sustentável das florestas»).

Em relação às explorações que ultrapassam 
uma determinada dimensão, a fixar pelos 
Estados-Membros no programa, o apoio 
está sujeito a uma gestão sustentável das 
florestas, conforme definida pela 
Conferência Ministerial para a Proteção 
das Florestas na Europa de 199334 (a seguir 
designada «gestão sustentável das 
florestas»).

Or. en

Alteração 1108
Bas Eickhout

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

Texto da Comissão Alteração

Em relação às explorações que ultrapassam 
uma determinada dimensão, a fixar pelos 
Estados-Membros no programa, o apoio 
está sujeito à apresentação de um plano de 
gestão florestal ou de um instrumento 
equivalente compatível com uma gestão 
sustentável das florestas, conforme 
definida pela Conferência Ministerial para 
a Proteção das Florestas na Europa de 1993
(a seguir designada «gestão sustentável das 
florestas»).

Em relação às explorações que ultrapassam 
uma determinada dimensão, a fixar pelos 
Estados-Membros no programa, o apoio 
está sujeito à apresentação de um plano de 
gestão florestal ou de um instrumento 
equivalente que inclua medidas para a 
biodiversidade e seja compatível com uma 
gestão sustentável das florestas, conforme 
definida pela Conferência Ministerial para 
a Proteção das Florestas na Europa de 1993 
(a seguir designada «gestão sustentável das 
florestas»). O apoio a medidas florestais 
deve basear-se numa norma de boas 
práticas florestais, a desenvolver por cada 
Estado-Membro.

Or. en
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Alteração 1109
Karin Kadenbach

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

Texto da Comissão Alteração

Em relação às explorações que ultrapassam 
uma determinada dimensão, a fixar pelos 
Estados-Membros no programa, o apoio 
está sujeito à apresentação de um plano de 
gestão florestal ou de um instrumento 
equivalente compatível com uma gestão 
sustentável das florestas, conforme 
definida pela Conferência Ministerial para 
a Proteção das Florestas na Europa de 1993 
(a seguir designada «gestão sustentável das 
florestas»).

Em relação às explorações que ultrapassam 
uma determinada dimensão, a fixar pelos 
Estados-Membros no programa, o apoio 
está sujeito à apresentação de um plano de 
gestão florestal ou de um instrumento 
equivalente que inclua medidas para a 
biodiversidade e seja compatível com uma 
gestão sustentável das florestas, conforme 
definida pela Conferência Ministerial para 
a Proteção das Florestas na Europa de 1993 
(a seguir designada «gestão sustentável das 
florestas»).

Or. en

Alteração 1110
Maria do Céu Patrão Neves

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

Texto da Comissão Alteração

Em relação às explorações que ultrapassam 
uma determinada dimensão, a fixar pelos 
Estados-Membros no programa, o apoio 
está sujeito à apresentação de um plano de 
gestão florestal ou de um instrumento 
equivalente compatível com uma gestão 
sustentável das florestas, conforme 
definida pela Conferência Ministerial para 
a Proteção das Florestas na Europa de 
199334 (a seguir designada «gestão 
sustentável das florestas»).

Em relação às explorações que ultrapassam 
uma determinada dimensão, a fixar pelos 
Estados-Membros no programa, o apoio 
está sujeito à apresentação de um plano de 
gestão florestal ou de um instrumento 
equivalente compatível com uma gestão 
sustentável das florestas, conforme 
definida pela Conferência Ministerial para 
a Proteção das Florestas na Europa de 
199334 (a seguir designada «gestão 
sustentável das florestas»), bem como que 
assegure a efetiva prevenção contra 
incêndios e outras catástrofes naturais.

Or. pt
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Alteração 1111
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 90, no respeitante às condições que 
permitem estabelecer a ocorrência de uma 
catástrofe natural ou de surtos de pragas 
e de doenças e à definição dos tipos de 
medidas de prevenção elegíveis.

Suprimido

Or. de

Justificação

A ocorrência de catástrofes nacionais, surtos de pragas e doenças pode apresentar grandes 
variações regionais.  As medidas a tomar podem também apresentar grandes variações. As 
medidas correspondentes devem ser tomadas pelos Estados-Membros.

Alteração 1112
Karin Kadenbach

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Todas as ações devem ser coerentes 
com os objetivos ambientais da política 
agrícola comum.

Or. en

Alteração 1113
Karin Kadenbach
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Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. O apoio a medidas florestais deve 
basear-se numa norma de boas práticas 
florestais.

Or. en

Alteração 1114
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, nº 1, 
alínea a), é concedido aos proprietários de 
terras e aos arrendatários privados, aos 
municípios e respetivas associações e 
inclui os custos de implantação e um 
prémio anual por hectare para cobrir os 
custos de manutenção, nomeadamente as 
limpezas iniciais e finais, durante um 
período máximo de dez anos.

1. O apoio previsto no artigo 22.º, nº 1, 
alínea a), é concedido aos proprietários de 
terras e aos arrendatários privados, bem 
como a outros administradores de terras, 
aos municípios e respetivas associações e 
inclui os custos de implantação e um 
prémio anual por hectare para cobrir a 
perda de rendimentos agrícolas e os 
custos de manutenção, nomeadamente as 
limpezas iniciais e finais, durante um 
período máximo de quinze anos.

Or. en

Alteração 1115
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, nº 1, 
alínea a), é concedido aos proprietários de 
terras e aos arrendatários privados, aos

1. O apoio previsto no artigo 22.º, nº 1, 
alínea a), é concedido aos proprietários de 
terras e aos arrendatários privados e 
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municípios e respetivas associações e 
inclui os custos de implantação e um 
prémio anual por hectare para cobrir os 
custos de manutenção, nomeadamente as 
limpezas iniciais e finais, durante um 
período máximo de dez anos.

públicos, bem como a outros gestores de 
terras, e inclui os custos de implantação e 
um prémio anual por hectare para cobrir os 
custos de perda de rendimentos agrícolas 
e manutenção, nomeadamente as limpezas 
iniciais e finais, durante um período 
máximo de quinze anos.

Or. it

Alteração 1116
Carlo Fidanza

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, nº 1, 
alínea a), é concedido aos proprietários de 
terras e aos arrendatários privados, aos
municípios e respetivas associações e 
inclui os custos de implantação e um 
prémio anual por hectare para cobrir os 
custos de manutenção, nomeadamente as 
limpezas iniciais e finais, durante um 
período máximo de dez anos.

1. O apoio previsto no artigo 22.º, nº 1, 
alínea a), é concedido aos proprietários de 
terras e aos arrendatários privados e 
públicos, às respetivas associações e inclui 
os custos de implantação e um prémio 
anual por hectare para cobrir os custos de 
perda de rendimentos agrícolas e 
manutenção, nomeadamente as limpezas 
iniciais e finais, durante um período 
máximo de quinze anos.

Or. it

Justificação

Alargar a definição dos beneficiários que podem ser identificados por cada programa para a 
medida, com base nas especificidades de cada território. Alargamento a organismos públicos 
que não os municípios, proprietários de superfícies sujeitas à medida, que podem usufruir de 
forma útil da mesma e que, no caso de serem excluídos, terão sérias dificuldades em suportar 
a totalidade dos custos das operações, reduzindo significativamente a possibilidade de 
aumentar as superfícies sujeitas à criação de zonas arborizadas.

Alteração 1117
James Nicholson, Julie Girling
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Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, nº 1, 
alínea a), é concedido aos proprietários de 
terras e aos arrendatários privados, aos 
municípios e respetivas associações e 
inclui os custos de implantação e um 
prémio anual por hectare para cobrir os 
custos de manutenção, nomeadamente as 
limpezas iniciais e finais, durante um 
período máximo de dez anos.

1. O apoio previsto no artigo 22.º, nº 1, 
alínea a), é concedido aos proprietários de 
terras e aos arrendatários privados, aos 
municípios e respetivas associações e 
inclui os custos de implantação e um 
prémio anual por hectare para cobrir a 
perda de rendimentos e os custos de 
manutenção, nomeadamente as limpezas 
iniciais e finais, durante um período 
máximo de quinze anos.

Or. en

Alteração 1118
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1.  O apoio previsto no artigo 22.º, nº 1, 
alínea a), é concedido aos proprietários de 
terras e aos arrendatários privados, aos 
municípios e respetivas associações e 
inclui os custos de implantação e um 
prémio anual por hectare para cobrir os 
custos de manutenção, nomeadamente as 
limpezas iniciais e finais, durante um 
período máximo de dez anos.

1. O apoio previsto no artigo 22.º, nº 1, 
alínea a), é concedido aos proprietários de 
terras e aos arrendatários, aos municípios e 
respetivas associações, bem como aos 
proprietários de terras públicos que não 
beneficiam de ajudas ao abrigo do 
orçamento nacional para a atividade em 
causa, e inclui os custos de implantação e 
um prémio anual por hectare para cobrir os 
custos de manutenção, nomeadamente as 
limpezas iniciais e finais, durante um 
período máximo de 15 anos.

Or. bg

Alteração 1119
Marian Harkin
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Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, nº 1, 
alínea a), é concedido aos proprietários de 
terras e aos arrendatários privados, aos 
municípios e respetivas associações e 
inclui os custos de implantação e um 
prémio anual por hectare para cobrir os 
custos de manutenção, nomeadamente as 
limpezas iniciais e finais, durante um 
período máximo de dez anos.

1. O apoio previsto no artigo 22.º, nº 1, 
alínea a), é concedido aos proprietários de 
terras e aos arrendatários privados, aos 
municípios e respetivas associações e 
inclui os custos de implantação e um 
prémio anual por hectare para cobrir a 
perda de rendimentos agrícolas e os 
custos de manutenção, nomeadamente as 
limpezas iniciais e finais, durante um 
período máximo de trinta anos.

Or. en

Alteração 1120
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, nº 1, 
alínea a), é concedido aos proprietários de 
terras e aos arrendatários privados, aos 
municípios e respetivas associações e 
inclui os custos de implantação e um 
prémio anual por hectare para cobrir os 
custos de manutenção, nomeadamente as 
limpezas iniciais e finais, durante um 
período máximo de dez anos.

1. O apoio previsto no artigo 22.º, nº 1, 
alínea a), é concedido aos proprietários de 
terras e aos arrendatários privados, aos 
outros gestores de terras, aos municípios e 
respetivas associações e inclui os custos de 
implantação e um prémio anual por hectare 
para cobrir os custos de perda de 
rendimentos agrícolas e de manutenção, 
nomeadamente as limpezas iniciais e 
finais, durante um período máximo de dez 
anos.

Or. it

Alteração 1121
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
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Zamora, Georgios Papastamkos

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, nº 1, 
alínea a), é concedido aos proprietários de 
terras e aos arrendatários privados, aos 
municípios e respetivas associações e 
inclui os custos de implantação e um 
prémio anual por hectare para cobrir os 
custos de manutenção, nomeadamente as 
limpezas iniciais e finais, durante um 
período máximo de dez anos.

1. O apoio previsto no artigo 22.º, nº 1, 
alínea a), é concedido aos proprietários de 
terras e aos arrendatários privados e 
públicos e inclui os custos de implantação 
e um prémio anual por hectare para cobrir 
os custos de manutenção, nomeadamente 
as limpezas iniciais e finais, durante um 
período máximo de quinze anos.

Or. es

Justificação

As alterações propostas para as diferentes medidas florestais têm em conta a realidade do 
regime de propriedade das florestas, ao reconhecerem as entidades públicas – e não apenas 
os municípios – como beneficiárias destes apoios. Além disso, considera-se adequado 
aumentar o prémio para a manutenção de 10 para 15 anos, à semelhança do que se tem 
vindo a fazer em períodos anteriores.

Alteração 1122
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, nº 1, 
alínea a), é concedido aos proprietários de 
terras e aos arrendatários privados, aos 
municípios e respetivas associações e 
inclui os custos de implantação e um 
prémio anual por hectare para cobrir os 
custos de manutenção, nomeadamente as 
limpezas iniciais e finais, durante um 
período máximo de dez anos.

1. O apoio previsto no artigo 22.º, nº 1, 
alínea a), é concedido aos proprietários de 
terras e aos arrendatários privados e 
públicos e inclui os custos de implantação 
e um prémio anual por hectare para cobrir 
os custos de manutenção, nomeadamente 
as limpezas iniciais e finais, durante um 
período máximo de quinze anos.

Or. es
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Alteração 1123
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, nº 1, 
alínea a), é concedido aos proprietários de 
terras e aos arrendatários privados, aos 
municípios e respetivas associações e 
inclui os custos de implantação e um 
prémio anual por hectare para cobrir os 
custos de manutenção, nomeadamente as 
limpezas iniciais e finais, durante um 
período máximo de dez anos.

1. O apoio previsto no artigo 22.º, nº 1, 
alínea a), é concedido aos proprietários de 
terras e aos arrendatários públicos e 
privados inclui os custos de implantação e 
um prémio anual por hectare para cobrir os 
custos de manutenção, nomeadamente as 
limpezas iniciais e finais, durante um 
período máximo de quinze anos.

Or. es

Justificação

Deve reconhecer-se as entidades públicas – e não apenas os municípios – como beneficiárias 
destes apoios. Além disso, deve aumentar-se o prémio para a manutenção de 10 para 15 
anos, à semelhança do que se tem vindo a fazer em períodos anteriores.

Alteração 1124
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, nº 1, 
alínea a), é concedido aos proprietários de 
terras e aos arrendatários privados, aos 
municípios e respetivas associações e 
inclui os custos de implantação e um 
prémio anual por hectare para cobrir os 
custos de manutenção, nomeadamente as 
limpezas iniciais e finais, durante um 
período máximo de dez anos.

1. O apoio previsto no artigo 22.º, nº 1, 
alínea a), é concedido aos proprietários de 
terras e aos arrendatários privados e 
públicos, a outros gestores de terras e 
inclui os custos de implantação e um 
prémio anual por hectare para cobrir a 
perda de rendimentos agrícolas, os custos 
de manutenção, nomeadamente as limpezas 
iniciais e finais, durante um período 
máximo de dez anos.
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Or. es

Justificação

Deve incluir-se o termo «público» e, além disso, consideramos suficiente o período máximo 
de dez anos.

Alteração 1125
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, nº 1, 
alínea a), é concedido aos proprietários de 
terras e aos arrendatários privados, aos 
municípios e respetivas associações e 
inclui os custos de implantação e um 
prémio anual por hectare para cobrir os 
custos de manutenção, nomeadamente as 
limpezas iniciais e finais, durante um 
período máximo de dez anos.

1. O apoio previsto no artigo 22.º, nº 1, 
alínea a), é concedido aos proprietários de 
terras e aos arrendatários públicos e
privados, aos municípios e respetivas 
associações e inclui os custos de 
implantação e um prémio anual por hectare 
para cobrir os custos de manutenção, 
nomeadamente as limpezas iniciais e 
finais, durante um período máximo de dez 
anos.

Or. en

Alteração 1126
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, nº 1, 
alínea a), é concedido aos proprietários de 
terras e aos arrendatários privados, aos 
municípios e respetivas associações e 
inclui os custos de implantação e um 
prémio anual por hectare para cobrir os 
custos de manutenção, nomeadamente as 
limpezas iniciais e finais, durante um 

1. O apoio previsto no artigo 22.º, nº 1, 
alínea a), é concedido aos proprietários de 
terras e aos arrendatários, aos municípios e 
respetivas associações, bem como a outros 
administradores de terras, e inclui os 
custos de implantação e um prémio anual 
por hectare para cobrir os custos de 
manutenção, nomeadamente as limpezas 
iniciais e finais, durante um período 
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período máximo de dez anos. máximo de dez anos.

Or. en

Alteração 1127
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22, n.º 1, 
alínea a), é concedido aos proprietários de 
terras e aos arrendatários privados, aos 
municípios e respetivas associações e 
inclui os custos de implantação e um 
prémio anual por hectare para cobrir os 
custos de manutenção, nomeadamente as 
limpezas iniciais e finais, durante um 
período máximo de dez anos.

1. O apoio previsto no artigo 22.º, nº 1, 
alínea a), é concedido exclusivamente aos 
proprietários de terras e aos arrendatários 
privados, aos municípios e respetivas 
associações e inclui os custos de 
implantação e um prémio anual por hectare 
para cobrir os custos de manutenção, 
nomeadamente as limpezas iniciais e 
finais, durante um período máximo de dez 
anos.

Or. de

Alteração 1128
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, nº 1, 
alínea a), é concedido aos proprietários de 
terras e aos arrendatários privados, aos 
municípios e respetivas associações e 
inclui os custos de implantação e um 
prémio anual por hectare para cobrir os 
custos de manutenção, nomeadamente as 
limpezas iniciais e finais, durante um 
período máximo de dez anos.

1. O apoio previsto no artigo 22.º, nº 1, 
alínea a), é concedido aos proprietários de 
terras e aos arrendatários privados, aos 
municípios e respetivas associações e 
inclui os custos de implantação e um 
prémio anual por hectare para cobrir os 
custos de manutenção, nomeadamente as 
limpezas iniciais e finais, durante um 
período máximo a definir pelos 
Estados-Membros.
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Or. pt

Alteração1129
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea a), é concedido aos proprietários de 
terras e aos arrendatários privados, aos 
municípios e respetivas associações e 
inclui os custos de implantação e um 
prémio anual por hectare para cobrir os 
custos de manutenção, nomeadamente as 
limpezas iniciais e finais, durante um 
período máximo de dez anos.

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea a), é concedido aos proprietários de 
terras e aos arrendatários privados, às 
florestas estatais não interligadas 
diretamente com o orçamento de Estado,
aos municípios e respetivas associações e 
inclui os custos de implantação e um 
prémio anual por hectare para cobrir os 
custos de manutenção, nomeadamente as 
limpezas iniciais e finais, durante um 
período máximo de dez anos.

Or. sk

Alteração 1130
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea a), é concedido aos proprietários de 
terras e aos arrendatários privados, aos 
municípios e respetivas associações e 
inclui os custos de implantação e um 
prémio anual por hectare para cobrir os 
custos de manutenção, nomeadamente as 
limpezas iniciais e finais, durante um 
período máximo de dez anos.

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea a), é concedido aos proprietários de 
terras privados, aos municípios e respetivas 
associações e inclui os custos de 
implantação e um prémio anual por hectare 
para cobrir os custos de manutenção, 
nomeadamente as limpezas iniciais e 
finais, durante um período máximo de dez 
anos.

Or. fr
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Alteração 1131
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, nº 1, 
alínea a), é concedido aos proprietários de 
terras e aos arrendatários privados, aos 
municípios e respetivas associações e 
inclui os custos de implantação e um 
prémio anual por hectare para cobrir os 
custos de manutenção, nomeadamente as 
limpezas iniciais e finais, durante um 
período máximo de dez anos.

1. O apoio previsto no artigo 22.º, nº 1, 
alínea a), é concedido aos proprietários de 
terras e aos arrendatários privados,
incluindo as diferentes organizações de 
propriedade como as «Organizacións de 
Comunidades de Montes Vecinales en 
Mancomunidad», aos municípios e 
respetivas associações e inclui os custos de 
implantação e um prémio anual por hectare 
para cobrir os custos de manutenção, 
nomeadamente as limpezas iniciais e 
finais, durante um período máximo de dez 
anos.

Or. es

Alteração 1132
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. São elegíveis para apoio as terras 
agrícolas e não agrícolas. As espécies 
plantadas são adaptadas às condições 
ambientais e climáticas da zona e 
satisfazem requisitos mínimos ambientais. 
Não é concedido apoio no caso da talhadia 
de rotação curta, das árvores de Natal e das 
árvores de crescimento rápido utilizadas na 
produção de energia. Nas zonas em que a 
florestação é dificultada por condições 
edafoclimáticas rigorosas, pode ser 
concedido apoio para plantações de outras 

2. São elegíveis para apoio as terras 
agrícolas e não agrícolas. As espécies 
plantadas devem ser autóctones e 
promover a biodiversidade. Não é 
concedido apoio no caso da talhadia de 
rotação curta, das árvores de Natal, das 
árvores de crescimento rápido utilizadas na 
produção de energia e das espécies 
invasivas, bem como de qualquer tipo de 
plantação que possa ter um impacto 
prejudicial no ambiente e/ou na 
biodiversidade. Não devem ser concedidas 
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espécies lenhosas perenes, como arbustos 
ou silvados, adequadas às condições locais.

autorizações de florestação em zonas de 
Elevado Valor Natural, principalmente 
em pastagens ricas, e deve existir 
igualmente uma limitação à florestação 
nos sítios NATURA2000. Nas zonas em 
que a florestação é dificultada por 
condições edafoclimáticas rigorosas, pode 
ser concedido apoio para plantações de 
outras espécies lenhosas perenes, como 
arbustos ou silvados, adequadas às 
condições locais.

Or. en

Alteração 1133
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. São elegíveis para apoio as terras 
agrícolas e não agrícolas. As espécies 
plantadas são adaptadas às condições 
ambientais e climáticas da zona e 
satisfazem requisitos mínimos ambientais. 
Não é concedido apoio no caso da talhadia 
de rotação curta, das árvores de Natal e das 
árvores de crescimento rápido utilizadas na 
produção de energia. Nas zonas em que a 
florestação é dificultada por condições 
edafoclimáticas rigorosas, pode ser 
concedido apoio para plantações de outras 
espécies lenhosas perenes, como arbustos 
ou silvados, adequadas às condições locais.

2. São elegíveis para apoio as terras 
agrícolas e não agrícolas. As espécies 
plantadas são adaptadas às condições 
ambientais e climáticas da zona e 
satisfazem requisitos mínimos ambientais 
que ultrapassem a prática geralmente 
estabelecida. Não é concedido apoio no 
caso da talhadia de rotação curta, das 
árvores de Natal, das árvores de 
crescimento rápido utilizadas na produção 
de energia e das espécies invasivas nocivas 
para a biodiversidade, bem como de 
qualquer tipo de plantação que tenha um 
impacto prejudicial no ambiente e/ou na 
biodiversidade. De um modo geral, não é 
concedido apoio quando a florestação 
tiver um impacto prejudicial no ambiente 
e/ou na biodiversidade. Nas zonas em que 
a florestação é dificultada por condições 
edafoclimáticas rigorosas, pode ser 
concedido apoio para plantações de outras 
espécies lenhosas perenes, como arbustos 
ou silvados, adequadas às condições locais.
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Or. en

Alteração 1134
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. São elegíveis para apoio as terras 
agrícolas e não agrícolas. As espécies 
plantadas são adaptadas às condições 
ambientais e climáticas da zona e 
satisfazem requisitos mínimos ambientais. 
Não é concedido apoio no caso da talhadia 
de rotação curta, das árvores de Natal e das 
árvores de crescimento rápido utilizadas na 
produção de energia. Nas zonas em que a 
florestação é dificultada por condições 
edafoclimáticas rigorosas, pode ser 
concedido apoio para plantações de outras 
espécies lenhosas perenes, como arbustos 
ou silvados, adequadas às condições locais.

2. São elegíveis para apoio as terras 
agrícolas e não agrícolas. As espécies 
plantadas são adaptadas às condições 
ambientais e climáticas da zona e 
satisfazem requisitos mínimos ambientais,
atribuindo-se preferência, sempre que 
possível, às espécies autóctones. Não é 
concedido apoio no caso da talhadia de 
rotação curta, das árvores de Natal e das 
árvores de crescimento rápido utilizadas na 
produção de energia. Nas zonas em que a 
florestação é dificultada por condições 
edafoclimáticas rigorosas, pode ser 
concedido apoio para plantações de outras 
espécies lenhosas perenes, como arbustos 
ou silvados, adequadas às condições locais.

Or. en

Alteração 1135
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. São elegíveis para apoio as terras 
agrícolas e não agrícolas. As espécies 
plantadas são adaptadas às condições 
ambientais e climáticas da zona e 
satisfazem requisitos mínimos ambientais. 
Não é concedido apoio no caso da talhadia 

2. São elegíveis para apoio apenas as terras 
agrícolas. As espécies plantadas são 
adaptadas às condições ambientais e 
climáticas da zona e satisfazem requisitos 
mínimos ambientais. Não é concedido 
apoio no caso da talhadia de rotação curta, 
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de rotação curta, das árvores de Natal e das 
árvores de crescimento rápido utilizadas na 
produção de energia. Nas zonas em que a 
florestação é dificultada por condições 
edafoclimáticas rigorosas, pode ser 
concedido apoio para plantações de outras 
espécies lenhosas perenes, como arbustos 
ou silvados, adequadas às condições locais.

das árvores de Natal e das árvores de 
crescimento rápido utilizadas na produção 
de energia. Nas zonas em que a florestação 
é dificultada por condições edafoclimáticas 
rigorosas, pode ser concedido apoio para 
plantações de outras espécies lenhosas 
perenes, como arbustos ou silvados, 
adequadas às condições locais.

Or. es

Alteração 1136
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. São elegíveis para apoio as terras 
agrícolas e não agrícolas. As espécies 
plantadas são adaptadas às condições 
ambientais e climáticas da zona e 
satisfazem requisitos mínimos ambientais. 
Não é concedido apoio no caso da talhadia 
de rotação curta, das árvores de Natal e das 
árvores de crescimento rápido utilizadas 
na produção de energia. Nas zonas em 
que a florestação é dificultada por 
condições edafoclimáticas rigorosas, pode 
ser concedido apoio para plantações de 
outras espécies lenhosas perenes, como 
arbustos ou silvados, adequadas às 
condições locais.

2. São elegíveis para apoio as terras 
agrícolas e não agrícolas. As espécies 
plantadas são adaptadas às condições 
ambientais e climáticas da zona e 
satisfazem requisitos mínimos ambientais. 
Não é concedido apoio no caso da talhadia 
de rotação curta e das árvores de Natal. 
Nas zonas em que a florestação é 
dificultada por condições edafoclimáticas 
rigorosas, pode ser concedido apoio para 
plantações de outras espécies lenhosas 
perenes, como arbustos ou silvados, 
adequadas às condições locais.

Or. en

Alteração 1137
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

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

2. São elegíveis para apoio as terras 
agrícolas e não agrícolas. As espécies 
plantadas são adaptadas às condições 
ambientais e climáticas da zona e 
satisfazem requisitos mínimos ambientais. 
Não é concedido apoio no caso da talhadia 
de rotação curta, das árvores de Natal e das 
árvores de crescimento rápido utilizadas 
na produção de energia. Nas zonas em que 
a florestação é dificultada por condições 
edafoclimáticas rigorosas, pode ser 
concedido apoio para plantações de outras 
espécies lenhosas perenes, como arbustos 
ou silvados, adequadas às condições locais.

2. São elegíveis para apoio as terras 
agrícolas e não agrícolas. As espécies 
plantadas são adaptadas às condições 
ambientais e climáticas da zona e 
satisfazem requisitos mínimos ambientais. 
Não é concedido apoio no caso da talhadia 
de rotação curta e das árvores de Natal 
utilizadas na produção de energia. Nas
árvores de crescimento rápido utilizadas 
na produção de energia apenas é 
concedido um apoio aos custos de 
plantação. Nas zonas em que a florestação 
é dificultada por condições edafoclimáticas 
rigorosas, pode ser concedido apoio para 
plantações de outras espécies lenhosas 
perenes, como arbustos ou silvados, 
adequadas às condições locais.

Or. de

Justificação

Um dos objetivos principais passa por atingir um mínimo de 20 % da procura de energias 
renováveis. Ao contrário das culturas energéticas, a silvicultura tem uma produção 
plurianual. Esta desvantagem pode ser compensada por meio do apoio aos custos de 
estabelecimento.

Alteração 1138
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. São elegíveis para apoio as terras 
agrícolas e não agrícolas. As espécies 
plantadas são adaptadas às condições 
ambientais e climáticas da zona e 
satisfazem requisitos mínimos ambientais. 
Não é concedido apoio no caso da talhadia 
de rotação curta, das árvores de Natal e das 
árvores de crescimento rápido utilizadas

2. São elegíveis para apoio as terras 
agrícolas e não agrícolas. As espécies 
plantadas são adaptadas às condições 
ambientais e climáticas da zona e 
satisfazem requisitos mínimos ambientais. 
Não é concedido apoio no caso da talhadia 
de rotação curta ou das árvores de Natal.
Durante o período de vigência do acordo, 
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na produção de energia. Nas zonas em que 
a florestação é dificultada por condições 
edafoclimáticas rigorosas, pode ser 
concedido apoio para plantações de outras 
espécies lenhosas perenes, como arbustos 
ou silvados, adequadas às condições locais.

as árvores de crescimento rápido não 
devem ser alvo de abate para produção de 
energia. Nas zonas em que a florestação é 
dificultada por condições edafoclimáticas 
rigorosas, pode ser concedido apoio para 
plantações de outras espécies lenhosas 
perenes, como arbustos ou silvados, 
adequadas às condições locais.

Or. en

Alteração 1139
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, 
Carlo Fidanza

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. São elegíveis para apoio as terras 
agrícolas e não agrícolas. As espécies 
plantadas são adaptadas às condições 
ambientais e climáticas da zona e 
satisfazem requisitos mínimos ambientais. 
Não é concedido apoio no caso da talhadia 
de rotação curta, das árvores de Natal e das 
árvores de crescimento rápido utilizadas na 
produção de energia. Nas zonas em que a 
florestação é dificultada por condições 
edafoclimáticas rigorosas, pode ser 
concedido apoio para plantações de outras 
espécies lenhosas perenes, como arbustos 
ou silvados, adequadas às condições locais.

2. São elegíveis para apoio as terras 
agrícolas, com previsão para colocar em 
pousio o terreno por um período máximo 
de 1 ano entre duas instalações sequentes 
na mesma superfície, e não agrícolas. As 
espécies plantadas são adaptadas às 
condições ambientais e climáticas da zona 
e satisfazem requisitos mínimos 
ambientais. Não é concedido apoio no caso 
da talhadia de rotação curta, das árvores de 
Natal e das árvores de crescimento rápido 
utilizadas na produção de energia. Nas
zonas em que a florestação é dificultada 
por condições edafoclimáticas rigorosas, 
pode ser concedido apoio para plantações 
de outras espécies lenhosas perenes, como 
arbustos ou silvados, adequadas às 
condições locais.

Or. it

Justificação

Em alguns Estados-Membros (por exemplo, nas regiões da bacia do Mediterrâneo), por 
razões históricas, culturais e ambientais relacionadas com a boa prática de gestão 
agroflorestal, a introdução de um repouso biológico de um só ano entre dois ciclos de cultivo 
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seguidos é indispensável.

Alteração 1140
Karin Kadenbach

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

Texto da Comissão Alteração

2-A) Os Estados-Membros devem 
designar as zonas adequadas para 
florestação, de modo a garantir que a 
plantação não tenha um impacto 
prejudicial no ambiente ou na 
biodiversidade.

Or. en

Alteração 1141
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 90.º, no respeitante à definição dos 
requisitos mínimos ambientais referidos no 
n.º 2.

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 90.º, no respeitante à definição dos 
requisitos mínimos ambientais referidos no 
n.º 2, tendo em conta a diversidade das 
florestas europeias.

Or. en

Alteração 1142
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi
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Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea b), é concedido aos proprietários de 
terrenos e arrendatários privados, aos 
municípios e respetivas associações e 
inclui os custos de implantação e um 
prémio anual por hectare para cobrir os 
custos de manutenção, durante um período 
máximo de três anos.

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea b), é concedido aos proprietários de 
terrenos e arrendatários privados e 
públicos, aos outros gestores de terras, aos 
municípios e respetivas associações e 
inclui os custos de implantação e um 
prémio anual por hectare para cobrir os 
custos de manutenção, durante um período 
máximo de sete anos.

Or. it

Alteração 1143
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea b), é concedido aos proprietários de 
terrenos e arrendatários privados, aos
municípios e respetivas associações e 
inclui os custos de implantação e um 
prémio anual por hectare para cobrir os 
custos de manutenção, durante um período 
máximo de três anos.

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea b), é concedido aos proprietários e 
arrendatários privados e públicos, bem 
como às respetivas associações, e inclui os 
custos de implantação e um prémio anual 
por hectare para cobrir os custos de 
manutenção, durante um período máximo 
de sete anos.

Or. it

Alteração 1144
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea b), é concedido aos proprietários de 
terrenos e arrendatários privados, aos 
municípios e respetivas associações e 
inclui os custos de implantação e um 
prémio anual por hectare para cobrir os 
custos de manutenção, durante um período 
máximo de três anos.

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea b), é concedido aos proprietários de 
terrenos, arrendatários privados, aos 
municípios e respetivas associações, bem 
como a outros administradores de terras,
e inclui os custos de implantação ou
conversão num sistema agroflorestal e um 
prémio anual por hectare para cobrir os 
custos de manutenção, durante um período 
máximo de cinco anos.

Or. en

Alteração 1145
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea b), é concedido aos proprietários de 
terrenos e arrendatários privados, aos 
municípios e respetivas associações e 
inclui os custos de implantação e um 
prémio anual por hectare para cobrir os 
custos de manutenção, durante um período 
máximo de três anos.

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea b), é concedido aos proprietários de 
terrenos e arrendatários privados e 
públicos, e inclui os custos de implantação 
e um prémio anual por hectare para cobrir 
os custos de manutenção, durante um 
período máximo de três anos.

Or. es

Justificação

As alterações propostas para as diferentes medidas florestais têm em conta a realidade do 
regime de propriedade das florestas, ao reconhecerem as entidades públicas – e não apenas 
os municípios – como beneficiárias destes apoios. Além disso, considera-se adequado 
ponderar a hipótese de aumentar para cinco ano o prémio para a manutenção, à semelhança 
do que se tem vindo a fazer em períodos anteriores.
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Alteração 1146
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea b), é concedido aos proprietários de 
terrenos e arrendatários privados, aos 
municípios e respetivas associações e 
inclui os custos de implantação e um 
prémio anual por hectare para cobrir os 
custos de manutenção, durante um período 
máximo de três anos.

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea b), é concedido aos proprietários de 
terrenos e arrendatários privados e 
públicos, e inclui os custos de implantação 
e um prémio anual por hectare para cobrir 
os custos de manutenção, durante um 
período máximo de cinco anos.

Or. es

Alteração 1147
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea b), é concedido aos proprietários de 
terrenos e arrendatários privados, aos 
municípios e respetivas associações e 
inclui os custos de implantação e um 
prémio anual por hectare para cobrir os 
custos de manutenção, durante um período 
máximo de três anos.

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea b), é concedido aos proprietários de 
terrenos e arrendatários públicos e 
privados, e inclui os custos de implantação 
e um prémio anual por hectare para cobrir 
os custos de manutenção, durante um 
período máximo de cinco anos.

Or. es

Justificação

Deve reconhecer-se as entidades públicas – e não apenas os municípios – como beneficiárias 
destes apoios. Além disso, deve aumentar-se o prémio de três para cinco anos, à semelhança 
do que se tem vindo a fazer em períodos anteriores.
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Alteração 1148
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea b), é concedido aos proprietários de 
terrenos e arrendatários privados, aos 
municípios e respetivas associações e 
inclui os custos de implantação e um 
prémio anual por hectare para cobrir os 
custos de manutenção, durante um período 
máximo de três anos.

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea b), é concedido aos proprietários de 
terrenos e arrendatários privados, aos 
municípios e respetivas associações e 
inclui os custos de implantação e um 
prémio anual por hectare para cobrir os 
custos de manutenção, durante um período 
máximo de cinco anos.

Or. en

Alteração 1149
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea b), é concedido aos proprietários de 
terrenos e arrendatários privados, aos 
municípios e respetivas associações e 
inclui os custos de implantação e um 
prémio anual por hectare para cobrir os 
custos de manutenção, durante um período 
máximo de três anos.

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea b), é concedido aos proprietários de 
terrenos e arrendatários privados, aos 
municípios e respetivas associações e 
inclui os custos de implantação e um 
prémio anual por hectare para cobrir os 
custos de manutenção, durante um período 
máximo de cinco anos.

Or. en

Alteração 1150
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea b), é concedido aos proprietários de 
terrenos e arrendatários privados, aos 
municípios e respetivas associações e 
inclui os custos de implantação e um 
prémio anual por hectare para cobrir os 
custos de manutenção, durante um período 
máximo de três anos.

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea b), é concedido aos proprietários de 
terrenos e arrendatários privados, aos 
municípios e respetivas associações e 
inclui os custos de implantação e um 
prémio anual por hectare para cobrir os 
custos de manutenção, durante um período 
máximo de cinco anos.

Or. fr

Alteração 1151
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea b), é concedido aos proprietários de 
terrenos e arrendatários privados, aos 
municípios e respetivas associações e 
inclui os custos de implantação e um 
prémio anual por hectare para cobrir os 
custos de manutenção, durante um período 
máximo de três anos.

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea b), é concedido aos proprietários de 
terrenos e arrendatários privados, aos 
municípios e respetivas associações e 
inclui os custos de implantação e um 
prémio anual por hectare para cobrir os 
custos de manutenção, durante um período 
a definir pelos Estados Membros.

Or. pt

Alteração 1152
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea b), é concedido aos proprietários de 
terrenos e arrendatários privados, aos 

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea b), é concedido aos proprietários de 
terrenos e arrendatários privados e 



AM\909513PT.doc 51/179 PE494.479v01-00

PT

municípios e respetivas associações e 
inclui os custos de implantação e um 
prémio anual por hectare para cobrir os 
custos de manutenção, durante um período 
máximo de três anos.

públicos, a outros gestores de terras e 
inclui os custos de implantação e um 
prémio anual por hectare para cobrir os 
custos de manutenção, durante um período 
máximo de três anos.

Or. es

Justificação

Deve incluir-se o termo «público» e, além disso, consideramos suficiente o período máximo 
de três anos.

Alteração 1153
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea b), é concedido aos proprietários de 
terrenos e arrendatários privados, aos 
municípios e respetivas associações e 
inclui os custos de implantação e um 
prémio anual por hectare para cobrir os 
custos de manutenção, durante um período 
máximo de três anos.

1. Support under Article 22(1)(b) O apoio 
previsto no artigo 22.º, nº 1, alínea a), é 
concedido aos proprietários de terras e aos 
arrendatários privados, aos municípios e 
respetivas associações, bem como aos 
proprietários de terras públicos que não 
beneficiam de ajudas ao abrigo do 
orçamento nacional para atividade em 
causa, e inclui os custos de implantação e 
de melhoria e um prémio anual por hectare 
para cobrir os custos de manutenção, 
nomeadamente as limpezas iniciais e 
finais, durante um período máximo de três 
anos.

Or. bg

Alteração 1154
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis, Georgios Papastamkos

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Por «sistemas agroflorestais», entende-
se os sistemas de utilização das terras que
combinam as espécies arbóreas e a 
agricultura extensiva nas mesmas terras. 
Os Estados-Membros definem o número 
máximo de árvores a plantar por hectare, 
tendo em conta as condições 
edafoclimáticas locais, as espécies 
florestais e a necessidade de garantir a 
utilização das terras para fins agrícolas.

2. Por «sistemas agroflorestais», entende-
se os sistemas e práticas de utilização das 
terras em que as espécies lenhosas perenes 
são deliberadamente integradas com 
culturas e/ou animais nas mesmas 
unidades de gestão de terras. As árvores 
podem ser plantadas isoladamente, em 
grupos ou em linhas no interior de 
parcelas (agroflorestação silvoarável, 
silvipastoralismo, pomares com pasto), ou 
ainda nos limites entre parcelas (sebes, 
linhas de árvores). Os Estados-Membros 
definem o número máximo e mínimo de 
árvores (ou cobertura) a plantar por 
hectare, tendo em conta as condições 
edafoclimáticas locais, as espécies 
florestais e a necessidade de garantir a 
utilização das terras para fins agrícolas ou 
de pastagem.

Or. en

Alteração 1155
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Por «sistemas agroflorestais», entende-
se os sistemas de utilização das terras que 
combinam as espécies arbóreas e a 
agricultura extensiva nas mesmas terras. 
Os Estados-Membros definem o número
máximo de árvores a plantar por hectare, 
tendo em conta as condições 
edafoclimáticas locais, as espécies 
florestais e a necessidade de garantir a 
utilização das terras para fins agrícolas.

2. Por «sistemas agroflorestais», entende-
se os sistemas que combinam as espécies 
arbóreas e a agricultura no interior ou na 
orla dessas mesmas terras. Os Estados-
Membros definem os números mínimo e
máximo de árvores a plantar por hectare, 
tendo em conta as condições 
edafoclimáticas e ambientais locais, as 
espécies florestais e a necessidade de 
garantir a utilização sustentável das terras 
para fins agrícolas.

Or. fr
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Justificação

Os sistemas agroflorestais devem ser definidos por sistemas de utilização das terras que 
combinam as espécies arbóreas e a agricultura. A utilização do termo «extensiva» pode 
excluir alguns sistemas de grandes culturas que podem beneficiar das vantagens dos sistemas 
agroflorestais, que tornam os sistemas intensivos mais sustentáveis. A medida dos sistemas 
agroflorestais deve ser aplicada às novas instalações como a conversão de parcelas 
existentes, tais como os terrenos arborizados.

Alteração 1156
Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Por «sistemas agroflorestais», entende-
se os sistemas de utilização das terras que 
combinam as espécies arbóreas e a 
agricultura extensiva nas mesmas terras. 
Os Estados-Membros definem o número
máximo de árvores a plantar por hectare, 
tendo em conta as condições 
edafoclimáticas locais, as espécies 
florestais e a necessidade de garantir a 
utilização das terras para fins agrícolas.

2. Por «sistemas agroflorestais», entende-
se os sistemas que combinam as espécies 
arbóreas e a agricultura no interior ou na 
orla dessas mesmas terras. Os 
Estados-Membros definem os números 
mínimo e máximo de árvores por hectare, 
tendo em conta as condições 
edafoclimáticas e ambientais locais, as 
espécies florestais e a necessidade de 
garantir a utilização sustentável das terras 
para fins agrícolas.

Or. fr

Alteração 1157
Giovanni La Via, Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Por «sistemas agroflorestais», entende-
se os sistemas de utilização das terras que 
combinam as espécies arbóreas e a 
agricultura extensiva nas mesmas terras. 
Os Estados-Membros definem o número 

2. Por «sistemas agroflorestais», entende-
se os sistemas de utilização das terras que 
combinam as espécies arbóreas e a 
agricultura extensiva nas mesmas terras. 
Os Estados-Membros definem o número 
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máximo de árvores a plantar por hectare, 
tendo em conta as condições 
edafoclimáticas locais, as espécies 
florestais e a necessidade de garantir a 
utilização das terras para fins agrícolas.

máximo de árvores a plantar por hectare, 
tendo em conta as condições 
edafoclimáticas locais, as espécies 
florestais e a necessidade de garantir a 
utilização das terras para fins agrícolas 
sustentáveis, demonstráveis com base 
num caderno de especificações 
reconhecido pelos Estados-Membros.

Or. it

Justificação

A fim de conferir objetividade e rigor científico ao conceito de sustentabilidade ambiental, é 
indispensável que a mesma seja efetivamente certificada por uma terceira entidade 
específica, reconhecida por cada Estado-Membro.

Alteração 1158
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Por «sistemas agroflorestais», entende-
se os sistemas de utilização das terras que 
combinam as espécies arbóreas e a 
agricultura extensiva nas mesmas terras. 
Os Estados-Membros definem o número 
máximo de árvores a plantar por hectare, 
tendo em conta as condições 
edafoclimáticas locais, as espécies 
florestais e a necessidade de garantir a 
utilização das terras para fins agrícolas.

2. Por «sistemas agroflorestais», entende-
se os sistemas de utilização das terras que 
combinam as espécies arbóreas e a 
agricultura extensiva nas mesmas terras. 
Os Estados-Membros definem o número 
máximo de árvores a plantar ou a 
conservar por hectare, tendo em conta as 
condições edafoclimáticas locais, as 
espécies florestais e a necessidade de 
garantir a utilização das terras para fins 
agrícolas.

Or. de

Justificação

Esta definição não deve constituir unicamente uma medida para plantar novas árvores de 
floresta. A medida deve igualmente levar em consideração a preservação e gestão das 
árvores e madeiras.
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Alteração 1159
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Por «sistemas agroflorestais», entende-
se os sistemas de utilização das terras que 
combinam as espécies arbóreas e a 
agricultura extensiva nas mesmas terras. 
Os Estados-Membros definem o número 
máximo de árvores a plantar por hectare, 
tendo em conta as condições 
edafoclimáticas locais, as espécies 
florestais e a necessidade de garantir a 
utilização das terras para fins agrícolas.

2. Por «sistemas agroflorestais», entende-
se os sistemas de utilização das terras que 
combinam as espécies arbóreas e a 
agricultura nas mesmas terras. Os Estados-
Membros definem o número máximo de 
árvores a plantar por hectare, tendo em 
conta as condições edafoclimáticas locais, 
as espécies florestais e a necessidade de 
garantir a utilização das terras para fins 
agrícolas.

Or. bg

Alteração 1160
Alfreds Rubiks.

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Por «sistemas agroflorestais», entende-
se os sistemas de utilização das terras que 
combinam as espécies arbóreas e a 
agricultura extensiva nas mesmas terras. 
Os Estados-Membros definem o número 
máximo de árvores a plantar por hectare, 
tendo em conta as condições 
edafoclimáticas locais, as espécies 
florestais e a necessidade de garantir a 
utilização das terras para fins agrícolas.

2. Por «sistemas agroflorestais», entende-
se os sistemas de utilização das terras que 
combinam as espécies arbóreas e a 
agricultura extensiva nas mesmas terras. 
Os Estados-Membros definem o número 
máximo de árvores a plantar por hectare, 
tendo em conta as condições 
edafoclimáticas locais, as espécies 
florestais e a necessidade de garantir a 
utilização das terras para fins agrícolas ou 
silvícolas.

Or. lv
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Alteração 1161
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Tendo em conta a existência de 
largas áreas de sistemas agroflorestais já 
instalados que importa preservar é 
possível conceder um apoio à sua 
beneficiação, garantido assim a 
sustentabilidade destas áreas enquanto 
sistemas de elevado valor natural e 
ambiental.

Or. pt

Alteração 1162
Spyros Danellis

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O apoio é limitado à taxa máxima fixada 
no anexo I.

3. O apoio a novas plantações em terras 
agrícolas e à implantação e manutenção 
de práticas agroflorestais, incluindo 
sistemas silvipastoris, é limitado à taxa 
máxima fixada no anexo I.

Or. en

Alteração 1163
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O apoio é limitado à taxa máxima fixada 3. O apoio é limitado à taxa máxima 
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no anexo I. de 100 % fixada no anexo I.

Or. en

Alteração 1164
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Proposta de regulamento
Artigo 25 – título

Texto da Comissão Alteração

Prevenção e reparação dos danos 
causados às florestas por incêndios 
florestais, catástrofes naturais e 
acontecimentos catastróficos

Prevenção dos riscos de incêndio florestal

Or. fr

Alteração 1165
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea c), é concedido aos proprietários 
florestais privados, semipúblicos e 
públicos, aos municípios, às florestas 
estatais, e respetivas associações, e cobre 
os custos relacionados com:

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea c), é concedido aos proprietários 
florestais privados e públicos e/ou às
respetivas associações, e cobre os custos 
relacionados com:

Or. fr

Alteração 1166
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea c), é concedido aos proprietários
florestais privados, semipúblicos e 
públicos, aos municípios, às florestas 
estatais, e respetivas associações, e cobre 
os custos relacionados com:

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea c), é concedido aos detentores
florestais privados e públicos, aos 
municípios, às florestas estatais, e 
respetivas associações, e cobre os custos 
relacionados com:

Or. en

Alteração 1167
Carlo Fidanza

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea c), é concedido aos proprietários 
florestais privados, semipúblicos e 
públicos, aos municípios, às florestas 
estatais, e respetivas associações, e cobre 
os custos relacionados com:

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea c), é concedido aos proprietários 
florestais privados e públicos, e respetivas 
associações, e cobre os custos relacionados 
com:

Or. it

Alteração 1168
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea c), é concedido aos proprietários 
florestais privados, semipúblicos e 
públicos, aos municípios, às florestas 
estatais, e respetivas associações, e cobre 
os custos relacionados com:

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea c), é concedido aos proprietários 
florestais privados, semipúblicos e 
públicos, bem como a outros 
administradores de terras, aos municípios, 
às florestas estatais, e respetivas 
associações, e cobre os custos relacionados 
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com intervenções que não prejudiquem a 
biodiversidade ou outros serviços 
ecossistémicos:

Or. en

Alteração 1169
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea c), é concedido aos proprietários 
florestais privados, semipúblicos e 
públicos, aos municípios, às florestas 
estatais, e respetivas associações, e cobre 
os custos relacionados com:

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea c), é concedido aos proprietários 
florestais privados, semipúblicos e públicos 
que não beneficiam de ajudas ao abrigo 
do orçamento nacional para a atividade 
em causa, a outros administradores de 
terras, aos municípios, às florestas estatais, 
e respetivas associações, e cobre os custos 
relacionados com:

Or. bg

Alteração 1170
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea c), é concedido aos proprietários 
florestais privados, semipúblicos e 
públicos, aos municípios, às florestas 
estatais, e respetivas associações, e cobre 
os custos relacionados com:

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea c), é concedido aos proprietários 
florestais privados, semipúblicos e 
públicos, bem como a outros 
administradores de terras, aos municípios, 
às florestas estatais, e respetivas 
associações, e cobre os custos relacionados 
com:

Or. en
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Alteração 1171
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 –  parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea c), é concedido aos proprietários 
florestais privados, semipúblicos e 
públicos, aos municípios, às florestas 
estatais, e respetivas associações, e cobre 
os custos relacionados com:

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea c), é concedido exclusivamente aos 
proprietários florestais privados, 
semipúblicos e públicos, aos municípios, às 
florestas estatais, e respetivas associações, 
e cobre os custos relacionados com:

Or. de

Alteração 1172
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) a criação de infraestruturas de 
proteção. No caso dos corta-fogos, o apoio 
pode também cobrir custos de 
manutenção. Não é concedido apoio a 
atividades relacionadas com a agricultura 
em zonas abrangidas por compromissos 
agroambientais;

a) a criação de equipamentos de prevenção 
(pistas, pontos de água, valas, corta-
fogos), constituindo uma rede numa zona 
florestal em conformidade com os planos 
locais ou regionais de prevenção de 
incêndios florestais. Não é concedido 
apoio a atividades relacionadas com a 
agricultura particularmente em zonas 
abrangidas por compromissos 
agroambientais;

Or. fr

Alteração 1173
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A criação de infraestruturas de 
proteção. No caso dos corta-fogos, o apoio 
pode também cobrir custos de manutenção. 
Não é concedido apoio a atividades 
relacionadas com a agricultura em zonas 
abrangidas por compromissos 
agroambientais;

(a) A criação de infraestruturas de 
proteção. No caso dos corta-fogos, o apoio 
pode também cobrir custos de manutenção. 
Não é concedido apoio a atividades 
relacionadas com a agricultura em zonas 
abrangidas por compromissos 
agroambientais; ajuda aos produtores cujo 
gado realize o pastoreio como forma de 
prevenir incêndios.

Or. es

Justificação

Deve reconhecer-se o importante papel do pastoreio extensivo como ferramenta de prevenção 
de incêndios, devido à limpeza que efetua nas zonas de perigo de incêndios florestais.

Alteração 1174
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Os Estados-Membros que 
implementem equipamentos e medidas de 
prevenção no âmbito de um «Plano de 
prevenção contra incêndios florestais» 
público e institucionalizado, organizado à 
escala regional, podem receber apoio 
financeiro no âmbito do artigo 22.º, n.º 1. 
O Plano de Prevenção deve ser controlado 
pelo Estado e abranger todo o território 
nacional em questão, com disposições 
especiais nas regiões de alto risco;

Or. en
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Alteração 1175
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) as atividades locais e de pequena escala 
de prevenção contra os incêndios ou outros 
riscos naturais;

b) as atividades locais e de pequena escala 
de prevenção contra os incêndios ou outros 
riscos naturais; o apoio só é concedido a 
estas atividades se as mesmas forem 
compatíveis com os planos locais ou 
regionais de prevenção de incêndios 
florestais;

Or. fr

Alteração 1176
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As atividades locais e de pequena escala 
de prevenção contra os incêndios ou outros 
riscos naturais;

b) As atividades locais e de pequena escala 
de prevenção contra os incêndios ou outros 
riscos naturais, desde que sejam elegíveis 
e, por conseguinte, integradas no Plano 
de Prevenção;

Or. en

Alteração 1177
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As atividades locais e de pequena escala 
de prevenção contra os incêndios ou outros 

b) As atividades locais e de pequena escala 
de prevenção contra os incêndios ou outros 
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riscos naturais; riscos naturais que vão para além das 
estradas florestais e depósitos de água e 
podem consistir em práticas tradicionais 
modernizadas (p. ex. apascentamento, 
poda, etc.);

Or. en

Alteração 1178
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As atividades locais e de pequena 
escala de prevenção contra os incêndios ou 
outros riscos naturais;

(b) As atividades nacionais, regionais,
locais e de pequena escala de prevenção 
contra os incêndios ou outros riscos 
naturais;

Or. pt

Alteração 1179
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A criação e a melhoria das estruturas de 
controlo dos incêndios florestais, das 
pragas e doenças e dos equipamentos de 
comunicação;

(c) A criação e a melhoria das estruturas de 
prevenção e controlo dos incêndios 
florestais, das pragas e doenças e dos 
equipamentos de comunicação; incluindo 
infraestruturas de vigilância e proteção.

Or. es

Alteração 1180
Georgios Papastamkos, Gaston Franco
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Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) a criação e a melhoria das estruturas de 
controlo dos incêndios florestais, das 
pragas e doenças e dos equipamentos de 
comunicação;

c) a criação e a melhoria das estruturas de 
prevenção e de controlo dos riscos de 
incêndio florestal, das pragas e doenças, 
bem como dos equipamentos de 
comunicação nas florestas;

Or. fr

Alteração 1181
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A criação e a melhoria das estruturas de 
controlo dos incêndios florestais, das 
pragas e doenças e dos equipamentos de 
comunicação;

c) A criação e a melhoria das estruturas de 
previsão e controlo dos riscos de incêndios 
florestais, das pragas e doenças e dos 
equipamentos de comunicação em zonas 
florestadas;

Or. en

Alteração 1182
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) o restabelecimento do potencial 
florestal danificado pelos incêndios e por 
outras catástrofes naturais, 
nomeadamente pragas e doenças, bem 
como por acontecimentos catastróficos e 
acontecimentos relacionados com as 
alterações climáticas.

Suprimido
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Or. fr

Justificação

(Transferido para o artigo 26.º.)

Alteração 1183
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 25– n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) O restabelecimento do potencial 
florestal danificado pelos incêndios e por 
outras catástrofes naturais, nomeadamente 
pragas e doenças, bem como por 
acontecimentos catastróficos e 
acontecimentos relacionados com as 
alterações climáticas.

d) O restabelecimento, atribuindo 
prioridade às medidas que promovam a 
regeneração natural, do potencial florestal 
danificado pelos incêndios e por outras 
catástrofes naturais, nomeadamente pragas 
e doenças, bem como por acontecimentos 
catastróficos e acontecimentos 
relacionados com as alterações climáticas.

Or. en

Alteração 1184
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O restabelecimento do potencial 
florestal danificado pelos incêndios e por 
outras catástrofes naturais, nomeadamente 
pragas e doenças, bem como por 
acontecimentos catastróficos e 
acontecimentos relacionados com as 
alterações climáticas.

(d) O restabelecimento do potencial 
florestal danificado ou destruído pelos 
incêndios e por outras catástrofes naturais, 
nomeadamente pragas e doenças, bem 
como por acontecimentos catastróficos e 
acontecimentos relacionados com as 
alterações climáticas.

Or. it
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Alteração 1185
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – alínea d-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) prevenção e reparação de danos 
provocados pela vida selvagem.

Or. en

Alteração 1186
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) a prevenção e reparação dos danos 
causados às florestas pela fauna 
selvagem;

Or. fr

Alteração 1187
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Manutenção das infraestruturas de 
proteção e superfícies florestais com um 
nível adequado de vegetação que faça a 
prevenção dos incêndios florestais através 
do pastoreio.

Or. es
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Alteração 1188
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No caso das medidas de prevenção de 
pragas e doenças, o risco de ocorrência de 
catástrofes importantes deve ser 
cientificamente comprovado e reconhecido 
por organismos científicos públicos. Se for 
caso disso, a lista das espécies de 
organismos nocivos para as plantas 
suscetíveis de causar uma catástrofe é 
incluída no programa.

No caso das medidas de prevenção de 
pragas e doenças, o risco de ocorrência de 
catástrofes importantes deve ser 
cientificamente comprovado e reconhecido 
por organismos científicos públicos.

Or. it

Alteração 1189
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No caso das medidas de prevenção de 
pragas e doenças, o risco de ocorrência de 
catástrofes importantes deve ser 
cientificamente comprovado e reconhecido 
por organismos científicos públicos. Se for 
caso disso, a lista das espécies de 
organismos nocivos para as plantas 
suscetíveis de causar uma catástrofe é 
incluída no programa.

No caso das medidas de prevenção de 
pragas e doenças, o risco de ocorrência de 
catástrofes importantes deve ser 
cientificamente comprovado e reconhecido 
por organismos científicos públicos.

Or. it

Alteração 1190
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No caso das medidas de prevenção de 
pragas e doenças, o risco de ocorrência de 
catástrofes importantes deve ser 
cientificamente comprovado e reconhecido 
por organismos científicos públicos. Se for 
caso disso, a lista das espécies de 
organismos nocivos para as plantas 
suscetíveis de causar uma catástrofe é 
incluída no programa.

No caso das medidas de prevenção de 
pragas e doenças, o risco de ocorrência de 
catástrofes e/ou danos económicos e 
ambientais relevantes deve ser 
cientificamente comprovado e reconhecido 
por organismos científicos públicos. Se for 
caso disso, a lista das espécies de 
organismos nocivos para as plantas 
suscetíveis de causar uma catástrofe é 
incluída no programa, com a possibilidade 
de atualização.

Or. pt

Alteração 1191
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No caso das medidas de prevenção de 
pragas e doenças, o risco de ocorrência de 
catástrofes importantes deve ser 
cientificamente comprovado e reconhecido 
por organismos científicos públicos. Se for 
caso disso, a lista das espécies de 
organismos nocivos para as plantas 
suscetíveis de causar uma catástrofe é 
incluída no programa.

No caso das medidas de prevenção de 
pragas e doenças, o risco de ocorrência de 
catástrofes importantes deve ser 
cientificamente comprovado, o quanto 
antes, e reconhecido por organismos 
científicos públicos. Se for caso disso, a 
lista das espécies de organismos nocivos 
para as plantas suscetíveis de causar uma 
catástrofe é incluída no programa.

Or. it

Alteração 1192
Britta Reimers
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Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As operações elegíveis são coerentes com 
os planos de proteção florestal 
estabelecidos pelos Estados-Membros. Em 
relação às explorações que ultrapassam 
uma determinada dimensão, a fixar pelos 
Estados-Membros no programa, o apoio 
está sujeito à apresentação de um plano 
de gestão florestal que especifica os 
objetivos de prevenção.

Suprimido

Or. de

Justificação

A gestão florestal duradoura deve ser garantida pela legislação florestal nacional. Os planos 
de gestão florestal exigidos pela Comissão conduziriam apenas a uma maior burocracia.

Alteração 1193
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As operações elegíveis são coerentes com 
os planos de proteção florestal 
estabelecidos pelos Estados-Membros. Em 
relação às explorações que ultrapassam 
uma determinada dimensão, a fixar pelos 
Estados-Membros no programa, o apoio 
está sujeito à apresentação de um plano 
de gestão florestal que especifica os 
objetivos de prevenção.

As operações elegíveis são coerentes com 
os planos de proteção florestal 
estabelecidos pelos Estados-Membros.

Or. de

Justificação

Esta medida é contrária ao princípio de subsidiariedade dos Estados-Membros.
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Alteração 1194
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As operações elegíveis são coerentes com 
os planos de proteção florestal 
estabelecidos pelos Estados-Membros. Em 
relação às explorações que ultrapassam 
uma determinada dimensão, a fixar pelos 
Estados-Membros no programa, o apoio 
está sujeito à apresentação de um plano 
de gestão florestal que especifica os 
objetivos de prevenção.

As operações elegíveis são coerentes com 
os planos de proteção florestal 
estabelecidos pelos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 1195
Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As operações elegíveis são coerentes com 
os planos de proteção florestal 
estabelecidos pelos Estados-Membros. Em 
relação às explorações que ultrapassam 
uma determinada dimensão, a fixar pelos 
Estados-Membros no programa, o apoio 
está sujeito à apresentação de um plano de 
gestão florestal que especifica os objetivos 
de prevenção.

Em relação às explorações que ultrapassam 
uma determinada dimensão, a fixar pelos 
Estados-Membros no programa, o apoio 
está sujeito à apresentação de um plano de 
gestão florestal que especifica os objetivos 
de prevenção.

Or. de

Alteração 1196
Hynek Fajmon



AM\909513PT.doc 71/179 PE494.479v01-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As operações elegíveis são coerentes com 
os planos de proteção florestal 
estabelecidos pelos Estados-Membros. Em 
relação às explorações que ultrapassam 
uma determinada dimensão, a fixar pelos 
Estados-Membros no programa, o apoio 
está sujeito à apresentação de um plano de 
gestão florestal que especifica os objetivos 
de prevenção.

As operações elegíveis são coerentes com 
os planos de proteção florestal 
estabelecidos pelos Estados-Membros. Em 
relação às explorações que ultrapassam 
uma determinada dimensão, a fixar pelos 
Estados-Membros no programa, o apoio 
está sujeito à apresentação de um plano de 
gestão florestal ou de um instrumento 
equivalente compatível com uma gestão 
sustentável das florestas, conforme 
definida pela Conferência Ministerial 
para a Proteção das Florestas na Europa 
de 1993, ou ainda de um plano que 
complemente o plano de gestão florestal 
já existente, que especifique os objetivos 
da prevenção.

Or. en

Alteração 1197
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As operações elegíveis são coerentes com 
os planos de proteção florestal 
estabelecidos pelos Estados-Membros. Em 
relação às explorações que ultrapassam 
uma determinada dimensão, a fixar pelos 
Estados-Membros no programa, o apoio 
está sujeito à apresentação de um plano de 
gestão florestal que especifica os objetivos 
de prevenção.

As operações elegíveis são coerentes com 
os planos de proteção florestal 
estabelecidos pelos Estados-Membros, que 
devem conter a avaliação dos incêndios 
florestais à escala nacional ou de outros 
fatores suscetíveis de provocar prejuízos 
(através de uma análise de critérios tais 
como as zonas bioclimáticas, a 
distribuição de habitats e a frequência de 
incidentes no passado), bem como as suas 
possíveis soluções. Em relação às 
explorações que ultrapassam uma 
determinada dimensão, a fixar pelos 
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Estados-Membros no programa, o apoio 
está sujeito à apresentação de um plano de 
gestão florestal que especifica os objetivos 
de prevenção.

Or. en

Alteração 1198
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As operações elegíveis são coerentes com 
os planos de proteção florestal 
estabelecidos pelos Estados-Membros. Em 
relação às explorações que ultrapassam 
uma determinada dimensão, a fixar pelos 
Estados-Membros no programa, o apoio 
está sujeito à apresentação de um plano de 
gestão florestal que especifica os objetivos 
de prevenção.

As operações elegíveis são coerentes com 
os planos de proteção florestal 
estabelecidos pelos Estados-Membros. Em 
relação às explorações que ultrapassam 
uma determinada dimensão, a fixar pelos 
Estados-Membros no programa, o apoio 
está sujeito à apresentação de um plano de 
gestão florestal que especifica os objetivos 
de prevenção. Não têm de satisfazer este 
requisito as explorações que façam parte 
de associações de proprietários e tenham 
um plano de prevenção elaborado pela 
administração competente.

Or. es

Justificação

Devem ser isentas do requisito de dimensão mínima aquando da apresentação de um plano 
de gestão florestal no qual se especifiquem os objetivos em matéria de prevenção e reparação 
dos danos causados nas florestas por incêndios florestais, desastres naturais e catástrofes, as 
explorações que façam parte de associações de proprietários e estejam abrangidas por um 
plano de prevenção elaborado pela administração competente, assim como aquelas que 
disponham de um plano de ordenamento ou planeamento florestal homologado e em vigor.

Alteração 1199
Ulrike Rodust
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Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As zonas florestais classificadas de alto ou 
médio risco de incêndio de acordo com os 
planos de proteção florestais estabelecidos 
pelos Estados-Membros podem beneficiar 
de apoio para a prevenção de incêndios 
florestais.

Suprimido

Or. de

Alteração 1200
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As zonas florestais classificadas de alto ou
médio risco de incêndio de acordo com os 
planos de proteção florestais estabelecidos 
pelos Estados-Membros podem beneficiar 
de apoio para a prevenção de incêndios 
florestais.

As zonas florestais classificadas de alto,
médio ou baixo risco de incêndio de 
acordo com os planos de proteção 
florestais estabelecidos pelos Estados-
Membros podem beneficiar de apoio para a 
prevenção de incêndios florestais.

Or. it

Alteração 1201
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O apoio previsto no n.º 1, alínea d), está 
sujeito ao reconhecimento oficial, pelas 
autoridades públicas competentes dos 
Estados-Membros, da ocorrência de uma 
catástrofe natural e de que esta, ou as 

Suprimido



PE494.479v01-00 74/179 AM\909513PT.doc

PT

medidas adotadas em conformidade com a 
Diretiva 2000/29/CE para erradicar ou 
circunscrever uma doença das plantas ou 
praga, provocou a destruição de pelo 
menos 30 % do potencial florestal 
considerado. Esta percentagem é 
determinada com base no potencial 
florestal médio existente durante o 
período de três anos imediatamente 
anterior à catástrofe ou na média do 
período de cinco anos imediatamente 
anterior à catástrofe, uma vez excluídos o 
valor mais elevado e o valor mais baixo.

Or. fr
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Justificação

(Transferido para o artigo 26.º.)

Alteração 1202
Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O apoio previsto no n.º 1, alínea d), está 
sujeito ao reconhecimento oficial, pelas 
autoridades públicas competentes dos 
Estados-Membros, da ocorrência de uma 
catástrofe natural e de que esta, ou as 
medidas adotadas em conformidade com a 
Diretiva 2000/29/CE para erradicar ou 
circunscrever uma doença das plantas ou 
praga, provocou a destruição de pelo 
menos 30 % do potencial florestal 
considerado. Esta percentagem é 
determinada com base no potencial 
florestal médio existente durante o 
período de três anos imediatamente 
anterior à catástrofe ou na média do 
período de cinco anos imediatamente 
anterior à catástrofe, uma vez excluídos o 
valor mais elevado e o valor mais baixo.

3. O apoio previsto no n.º 1, alínea d), está 
sujeito ao reconhecimento oficial, pelas 
autoridades públicas competentes dos 
Estados-Membros, da ocorrência de uma 
catástrofe natural e de que esta, ou as 
medidas adotadas em conformidade com a 
Diretiva 2000/29/CE para erradicar ou 
circunscrever uma doença das plantas ou 
praga, provocou um dano considerável. 
Cumpre aos Estados-Membros 
estabelecerem o limiar da indemnização 
em função das existências.

Or. de

Justificação

A redação inicial sobre o potencial florestal destruído não é clara. O limiar a definir pelo 
Estado-Membro deverá, em qualquer caso, reportar-se à unidade de gestão florestal 
(existências).

Alteração 1203
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. O apoio previsto no n.º 1, alínea d), está 
sujeito ao reconhecimento oficial, pelas 
autoridades públicas competentes dos 
Estados-Membros, da ocorrência de uma 
catástrofe natural e de que esta, ou as 
medidas adotadas em conformidade com a 
Diretiva 2000/29/CE para erradicar ou 
circunscrever uma doença das plantas ou 
praga, provocou a destruição de pelo 
menos 30 % do potencial florestal 
considerado. Esta percentagem é 
determinada com base no potencial 
florestal médio existente durante o período
de três anos imediatamente anterior à 
catástrofe ou na média do período de cinco 
anos imediatamente anterior à catástrofe, 
uma vez excluídos o valor mais elevado e o 
valor mais baixo.

3. O apoio previsto no n.º 1, alínea d), está 
sujeito ao reconhecimento oficial, pelas 
autoridades públicas competentes dos 
Estados-Membros, da ocorrência de uma 
catástrofe natural ou de que as medidas 
adotadas em conformidade com a Diretiva 
2000/29/CE para erradicar ou 
circunscrever uma doença das plantas ou 
praga provocaram a destruição do 
potencial florestal por unidade de 
negócio, a definir pelos 
Estados-Membros. A dimensão dos danos 
é determinada com base no potencial 
florestal médio existente durante o período 
de três anos imediatamente anterior à 
catástrofe ou na média do período de cinco 
anos imediatamente anterior à catástrofe, 
uma vez excluídos o valor mais elevado e o 
valor mais baixo.

Or. de

Justificação

Os requisitos de apoio adicionais, ao abrigo dos quais 30 % do potencial florestal deve ser 
destruído, não se adequam a catástrofes naturais que podem ser associadas à Diretiva 
2000/29/CE. O montante e definição de danos devem ser determinados pelos 
Estados-Membros. Em relação a um período de crescimento igual ou superior a 80 anos, é 
necessário uma compensação das perdas inferior a 30 % dos danos.

Alteração 1204
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O apoio previsto no n.º 1, alínea d), está 
sujeito ao reconhecimento oficial, pelas 
autoridades públicas competentes dos 

3. O apoio previsto no n.º 1, alínea d), está 
sujeito ao reconhecimento oficial, pelas 
autoridades públicas competentes dos 
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Estados-Membros, da ocorrência de uma 
catástrofe natural e de que esta, ou as 
medidas adotadas em conformidade com a 
Diretiva 2000/29/CE para erradicar ou 
circunscrever uma doença das plantas ou 
praga, provocou a destruição de pelo 
menos 30 % do potencial florestal 
considerado. Esta percentagem é 
determinada com base no potencial 
florestal médio existente durante o período 
de três anos imediatamente anterior à 
catástrofe ou na média do período de cinco 
anos imediatamente anterior à catástrofe, 
uma vez excluídos o valor mais elevado e o 
valor mais baixo.

Estados-Membros, da ocorrência de uma 
catástrofe natural e de que esta, ou as 
medidas adotadas em conformidade com a 
Diretiva 2000/29/CE para erradicar ou 
circunscrever uma doença das plantas ou 
praga, provocou a destruição de pelo 
menos 15 % do potencial florestal 
considerado. Esta percentagem é 
determinada com base no potencial 
florestal médio existente durante o período 
de três anos imediatamente anterior à 
catástrofe ou na média do período de cinco 
anos imediatamente anterior à catástrofe, 
uma vez excluídos o valor mais elevado e o 
valor mais baixo.

Or. it

Alteração 1205
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O apoio previsto no n.º 1, alínea d), está 
sujeito ao reconhecimento oficial, pelas 
autoridades públicas competentes dos 
Estados-Membros, da ocorrência de uma 
catástrofe natural e de que esta, ou as 
medidas adotadas em conformidade com a 
Diretiva 2000/29/CE para erradicar ou 
circunscrever uma doença das plantas ou 
praga, provocou a destruição de pelo 
menos 30 % do potencial florestal 
considerado. Esta percentagem é 
determinada com base no potencial 
florestal médio existente durante o período 
de três anos imediatamente anterior à 
catástrofe ou na média do período de cinco 
anos imediatamente anterior à catástrofe, 
uma vez excluídos o valor mais elevado e o 
valor mais baixo.

3. O apoio previsto no n.º 1, alínea d), está 
sujeito ao reconhecimento oficial, pelas 
autoridades públicas competentes dos 
Estados-Membros, da ocorrência de uma 
catástrofe natural e de que esta, ou as 
medidas adotadas em conformidade com a 
Diretiva 2000/29/CE para erradicar ou 
circunscrever uma doença das plantas ou 
praga, provocou a destruição de pelo 
menos 30 % do potencial florestal 
considerado, tal como definido pelo 
Estado-Membro em questão. Esta 
percentagem é determinada com base no 
potencial florestal médio existente durante 
o período de três anos imediatamente 
anterior à catástrofe ou na média do 
período de cinco anos imediatamente 
anterior à catástrofe, uma vez excluídos o 
valor mais elevado e o valor mais baixo.
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Or. en

Alteração 1206
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O apoio previsto no n.º 1, alínea d) 
deverá contemplar, a título excecional, os 
problemas de declínio florestal resultantes 
de problemas ambientais, como as 
alterações climáticas ou a poluição e os 
problemas sanitários complexos 
resultantes da interação de agentes 
patogénicos.

Or. pt

Alteração 1207
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Não é concedido apoio no âmbito desta 
medida pela perda de rendimentos 
decorrente da catástrofe natural.

Suprimido

Os Estados-Membros asseguram que a 
combinação desta medida com outros 
instrumentos de apoio nacionais ou da 
União ou regimes de seguro privados não 
resulte numa compensação excessiva.

Or. fr
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Alteração 1208
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Proposta de regulamento
Artigo 26 – título

Texto da Comissão Alteração

Investimentos para a melhoria da 
resistência e do valor ambiental dos 
ecossistemas florestais

Reparação dos danos causados às 
florestas por incêndios florestais e 
catástrofes e investimentos para a melhoria 
da resistência e do valor ambiental dos 
ecossistemas florestais

Or. fr

Alteração 1209
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea d), é concedido a pessoas singulares, 
proprietários florestais privados, 
organismos de direito privado e 
semipúblicos e municípios e respetivas 
associações. No caso das florestas 
estatais, o apoio pode também ser 
concedido aos organismos que asseguram 
a gestão dessas florestas que não 
dependam do orçamento do Estado.

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea d), é concedido a pessoas singulares, 
proprietários florestais privados, 
organismos de direito privado públicos e a 
outros gestores de terras.

Or. es

Justificação

Deve incluir-se o termo «público».

Alteração 1210
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
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Zamora, Georgios Papastamkos

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea d), é concedido a pessoas singulares, 
proprietários florestais privados, 
organismos de direito privado e 
semipúblicos e municípios e respetivas 
associações. No caso das florestas 
estatais, o apoio pode também ser 
concedido aos organismos que asseguram 
a gestão dessas florestas que não 
dependam do orçamento do Estado.

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea d), é concedido a pessoas singulares, 
proprietários florestais privados, 
organismos públicos e de direito privado.

Or. es

Justificação

As alterações propostas para as diferentes medidas florestais têm em conta a realidade do 
regime de propriedade das florestas, ao reconhecerem as entidades públicas – e não apenas 
os municípios – como beneficiárias destes apoios.

Alteração 1211
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea d), é concedido a pessoas singulares, 
proprietários florestais privados, 
organismos de direito privado e 
semipúblicos e municípios e respetivas 
associações. No caso das florestas 
estatais, o apoio pode também ser 
concedido aos organismos que asseguram 
a gestão dessas florestas que não 
dependam do orçamento do Estado.

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea d), é concedido a pessoas singulares, 
proprietários florestais privados, 
organismos públicos e de direito privado.

Or. es
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Justificação

Deve alargar-se o conceito às entidades públicas que incluem outros tipos de organismos, 
não apenas os municípios, como beneficiárias destes apoios.

Alteração 1212
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea d), é concedido a pessoas singulares, 
proprietários florestais privados, 
organismos de direito privado e 
semipúblicos e municípios e respetivas 
associações. No caso das florestas 
estatais, o apoio pode também ser 
concedido aos organismos que asseguram 
a gestão dessas florestas que não 
dependam do orçamento do Estado.

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea d), é concedido a pessoas singulares, 
proprietários florestais privados, 
organismos de direito privado e
organismos públicos.

Or. it

Alteração 1213
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea d), é concedido a pessoas singulares, 
proprietários florestais privados, 
organismos de direito privado e 
semipúblicos e municípios e respetivas 
associações. No caso das florestas estatais, 
o apoio pode também ser concedido aos 
organismos que asseguram a gestão 

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea d), é concedido a pessoas singulares, 
proprietários florestais privados, 
organismos de direito privado e 
organismos públicos, semipúblicos e 
municípios e respetivas associações.
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dessas florestas que não dependam do 
orçamento do Estado.

Or. it

Alteração 1214
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea d), é concedido a pessoas 
singulares, proprietários florestais 
privados, organismos de direito privado e 
semipúblicos e municípios e respetivas 
associações. No caso das florestas estatais, 
o apoio pode também ser concedido aos 
organismos que asseguram a gestão dessas
florestas que não dependam do orçamento 
do Estado.

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea d), é concedido aos proprietários 
florestais privados, semipúblicos e
públicos, aos municípios, às florestas 
estatais e respetivas associações. O apoio 
pode também ser concedido aos 
organismos que asseguram a gestão das
florestas estatais.

Or. en

Alteração 1215
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea d), é concedido a pessoas 
singulares, proprietários florestais 
privados, organismos de direito privado e 
semipúblicos e municípios e respetivas 
associações. No caso das florestas estatais, 
o apoio pode também ser concedido aos 
organismos que asseguram a gestão dessas 
florestas que não dependam do orçamento 
do Estado.

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea d), é concedido aos detentores
florestais privados e públicos. No caso das 
florestas estatais, o apoio pode também ser 
concedido aos organismos que asseguram a 
gestão dessas florestas que não dependam 
do orçamento do Estado. 
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Or. en

Alteração 1216
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea d), é concedido a pessoas singulares, 
proprietários florestais privados, 
organismos de direito privado e 
semipúblicos e municípios e respetivas 
associações. No caso das florestas estatais, 
o apoio pode também ser concedido aos 
organismos que asseguram a gestão dessas 
florestas que não dependam do orçamento 
do Estado.

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea d), é concedido a pessoas singulares, 
proprietários florestais privados, 
organismos de direito privado e 
semipúblicos, outros gestores florestais,
municípios e respetivas associações. No 
caso das florestas estatais, o apoio pode 
também ser concedido aos organismos que 
asseguram a gestão dessas florestas que 
não dependam do orçamento do Estado.

Or. en

Alteração 1217
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22, n.º 1, 
alínea d), é concedido a pessoas singulares, 
proprietários florestais privados, 
organismos de direito privado e 
semipúblicos e municípios e respetivas 
associações. No caso das florestas estatais, 
o apoio pode também ser concedido aos 
organismos que asseguram a gestão dessas 
florestas que não dependam do orçamento 
do Estado.

1. O apoio previsto no artigo 22, n.º 1, 
alínea d), é concedido a pessoas singulares, 
proprietários florestais privados, 
organismos de direito privado e 
semipúblicos e municípios e respetivas 
associações. No caso das florestas estatais, 
o apoio pode também ser concedido aos 
organismos que asseguram a gestão dessas 
florestas que não dependam do orçamento 
do Estado. Esta restrição não se aplica a 
medidas de calagem da floresta.

Or. de
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Alteração 1218
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22, n.º 1, 
alínea d), é concedido a pessoas singulares, 
proprietários florestais privados, 
organismos de direito privado e 
semipúblicos e municípios e respetivas 
associações. No caso das florestas estatais, 
o apoio pode também ser concedido aos 
organismos que asseguram a gestão dessas 
florestas que não dependam do orçamento 
do Estado.

1. O apoio previsto no artigo 22, n.º 1, 
alínea d), é concedido exclusivamente a 
pessoas singulares, proprietários florestais 
privados, organismos de direito privado e 
semipúblicos e municípios e respetivas 
associações. No caso das florestas estatais, 
o apoio pode também ser concedido aos 
organismos que asseguram a gestão dessas 
florestas que não dependam do orçamento 
do Estado.

Or. de

Alteração 1219
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os investimentos destinam-se a 
satisfazer os compromissos assumidos no 
domínio do ambiente ou a prestar serviços
ecossistémicos e/ou que aumentem o 
caráter de utilidade pública das florestas e 
das terras arborizadas na zona em questão, 
ou a melhorar o potencial dos ecossistemas 
para atenuar as alterações climáticas, sem 
excluir os benefícios económicos a longo 
prazo.

2. Os investimentos destinam-se a:

a) restabelecer o potencial florestal 
danificado pelos incêndios e por outras 
catástrofes naturais, nomeadamente 
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pragas, doenças e alterações climáticas, 
bem como por acontecimentos 
catastróficos;
b) satisfazer os compromissos assumidos 
no domínio do ambiente ou a prestar 
serviços ecossistémicos e/ou que 
aumentem o caráter de utilidade pública 
das florestas e das terras arborizadas na 
zona em questão, ou a melhorar o potencial 
dos ecossistemas para atenuar as alterações 
climáticas, sem excluir os benefícios 
económicos a longo prazo.

Or. fr

Alteração 1220
Dimitar Stoyanov.

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os investimentos destinam-se a 
satisfazer os compromissos assumidos no 
domínio do ambiente ou a prestar serviços 
ecossistémicos e/ou que aumentem o 
caráter de utilidade pública das florestas e 
das terras arborizadas na zona em questão, 
ou a melhorar o potencial dos ecossistemas 
para atenuar as alterações climáticas, sem 
excluir os benefícios económicos a longo 
prazo.

2. Os investimentos destinam-se a 
satisfazer os compromissos assumidos no 
domínio do ambiente ou a prestar serviços 
ecossistémicos e/ou que aumentem o 
caráter de utilidade pública das florestas e 
das terras arborizadas na zona em questão, 
ou a melhorar o potencial dos ecossistemas 
para atenuar as alterações climáticas.

Or. bg

Alteração 1221
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os investimentos destinam-se a 
satisfazer os compromissos assumidos no 
domínio do ambiente ou a prestar serviços 
ecossistémicos e/ou que aumentem o 
caráter de utilidade pública das florestas e 
das terras arborizadas na zona em questão, 
ou a melhorar o potencial dos ecossistemas 
para atenuar as alterações climáticas, sem 
excluir os benefícios económicos a longo 
prazo.

2. Os investimentos destinam-se a 
satisfazer os compromissos assumidos no 
domínio do ambiente ou a prestar serviços 
ecossistémicos e/ou que aumentem o 
caráter de utilidade pública e de 
produtividade das florestas e das terras 
arborizadas na zona em questão, ou a 
melhorar o potencial dos ecossistemas para 
atenuar as alterações climáticas, incluindo 
também os benefícios económicos a longo 
prazo.

Or. it

Justificação

Inclusão dos aspetos económicos e de produtividade também para investimentos diretos para 
aumentar a resiliência e o valor ambiental dos ecossistemas florestais, a fim de divulgar 
inteiramente a atenção aos aspetos de produtividade económica das florestas e de melhoria 
dos recursos florestais, como indicado no considerando 25.

Alteração 1222
Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os investimentos destinam-se a 
restabelecer o potencial florestal 
danificado pelos incêndios e por outras 
catástrofes naturais, nomeadamente 
pragas, doenças e alterações climáticas, 
bem como por acontecimentos 
catastróficos.

Or. fr

Alteração 1223
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 



AM\909513PT.doc 87/179 PE494.479v01-00

PT

Franco

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O apoio previsto no n.º 2, alínea a), 
está sujeito ao reconhecimento oficial, 
pelas autoridades públicas competentes 
dos Estados-Membros, da ocorrência de 
uma catástrofe natural e de que esta, ou 
as medidas adotadas em conformidade 
com a Diretiva 2000/29/CE para erradicar 
ou circunscrever uma doença das plantas 
ou praga, provocou a destruição de pelo 
menos 30 % do potencial florestal em 
causa. Esta percentagem é determinada 
com base no potencial florestal médio 
existente durante o período de três anos 
imediatamente anterior à catástrofe ou na 
média do período de cinco anos 
imediatamente anterior à catástrofe, uma 
vez excluídos o valor mais elevado e o 
valor mais baixo.

Or. fr

Alteração 1224
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Além disso, poderá financiar-se a 
redação de instrumentos de ordenamento 
florestal, como projetos de ordenamento e 
planos técnicos, que incluam trabalhos de 
investimento financiados através da 
presente medida.

Or. es
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Justificação

Importa incluir o financiamento de trabalhos técnicos, como a redação de documentos de 
planeamento florestal para incitar e favorecer um melhor planeamento florestal.

Alteração 1225
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A concessão do apoio previsto é 
condicionada à demonstração 
quantificada da variação positiva dos bens 
sem mercado criados com o investimento.

Or. pt

Alteração 1226
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Não é concedido apoio nos termos do 
n.º 2, alínea a), pela perda de rendimentos 
decorrente da catástrofe natural. Os 
Estados-Membros asseguram que a 
combinação desta medida com outros 
instrumentos de apoio nacionais ou da 
União ou regimes de seguro privados não 
resulte numa compensação excessiva.

Or. fr

Alteração 1227
Karin Kadenbach



AM\909513PT.doc 89/179 PE494.479v01-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 27 – título

Texto da Comissão Alteração

Investimentos em novas tecnologias 
florestais e na transformação e 
comercialização de produtos florestais

Investimentos em tecnologias florestais 
ambientalmente sustentáveis e na 
transformação e comercialização de 
produtos florestais

Or. en

Alteração 1228
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea e), é concedido aos proprietários 
florestais privados, aos municípios e 
respetivas associações e às PME para 
investimentos destinados a melhorar o 
potencial florestal ou a aumentar o valor 
dos produtos florestais através da sua 
transformação e comercialização. Nos 
territórios dos Açores, da Madeira, das 
Canárias, das ilhas menores do mar Egeu, 
definidas no Regulamento (CEE) n.º 
2019/93, e nos departamentos franceses 
ultramarinos o apoio pode também ser 
concedido a empresas que não são PME.

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea e), é concedido aos proprietários de 
terras e arrendatários, privados e 
públicos, aos outros gestores de terras e às 
PME para investimentos destinados a 
melhorar o potencial florestal ou a 
aumentar o valor dos produtos florestais 
através da sua transformação e 
comercialização. Nos territórios dos 
Açores, da Madeira, das Canárias, das ilhas 
menores do mar Egeu, definidas no 
Regulamento (CEE) n.º 2019/93, e nos 
departamentos franceses ultramarinos o 
apoio pode também ser concedido a 
empresas que não são PME.

Or. it

Alteração 1229
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos
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Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea e), é concedido aos proprietários 
florestais privados, aos municípios e 
respetivas associações e às PME para 
investimentos destinados a melhorar o 
potencial florestal ou a aumentar o valor 
dos produtos florestais através da sua 
transformação e comercialização. Nos 
territórios dos Açores, da Madeira, das 
Canárias, das ilhas menores do mar Egeu, 
definidas no Regulamento (CEE) n.º 
2019/93, e nos departamentos franceses 
ultramarinos o apoio pode também ser 
concedido a empresas que não são PME.

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea e), é concedido aos proprietários 
florestais privados e públicos e às PME 
para investimentos destinados a melhorar o 
potencial florestal ou a aumentar o valor 
dos produtos florestais através da sua 
transformação e comercialização. Nos 
territórios dos Açores, da Madeira, das 
Canárias, das ilhas menores do mar Egeu, 
definidas no Regulamento (CEE) n.º 
2019/93, e nos departamentos franceses 
ultramarinos o apoio pode também ser 
concedido a empresas que não são PME.

Or. es

Justificação

As alterações propostas para as diferentes medidas florestais têm em conta a realidade do 
regime de propriedade das florestas, ao reconhecerem as entidades públicas – e não apenas 
os municípios – como beneficiárias destes apoios.

Alteração 1230
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea e), é concedido aos proprietários 
florestais privados, aos municípios e 
respetivas associações e às PME para 
investimentos destinados a melhorar o 
potencial florestal ou a aumentar o valor 
dos produtos florestais através da sua 
transformação e comercialização. Nos 
territórios dos Açores, da Madeira, das 
Canárias, das ilhas menores do mar Egeu, 

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea e), é concedido aos proprietários 
florestais privados e públicos e às PME 
para investimentos destinados a melhorar o 
potencial florestal ou a aumentar o valor 
dos produtos florestais através da sua 
transformação e comercialização. Nos 
territórios dos Açores, da Madeira, das 
Canárias, das ilhas menores do mar Egeu, 
definidas no Regulamento (CEE) n.º 
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definidas no Regulamento (CEE) n.º 
2019/93, e nos departamentos franceses 
ultramarinos o apoio pode também ser 
concedido a empresas que não são PME.

2019/93, e nos departamentos franceses 
ultramarinos o apoio pode também ser 
concedido a empresas que não são PME.

Or. es

Alteração 1231
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea e), é concedido aos proprietários 
florestais privados, aos municípios e 
respetivas associações e às PME para 
investimentos destinados a melhorar o 
potencial florestal ou a aumentar o valor 
dos produtos florestais através da sua 
transformação e comercialização. Nos 
territórios dos Açores, da Madeira, das 
Canárias, das ilhas menores do mar Egeu, 
definidas no Regulamento (CEE) n.º 
2019/93, e nos departamentos franceses 
ultramarinos o apoio pode também ser 
concedido a empresas que não são PME.

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea e), é concedido aos proprietários 
florestais públicos e privados e às PME 
para investimentos destinados a melhorar o 
potencial florestal ou a aumentar o valor 
dos produtos florestais através da sua 
transformação e comercialização. Nos 
territórios dos Açores, da Madeira, das 
Canárias, das ilhas menores do mar Egeu, 
definidas no Regulamento (CEE) n.º 
2019/93, e nos departamentos franceses 
ultramarinos o apoio pode também ser 
concedido a empresas que não são PME.

Or. es

Justificação

Deve alargar-se o conceito às entidades públicas que incluem outros tipos de organismos, 
não apenas os municípios, como beneficiárias destes apoios.

Alteração 1232
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1



PE494.479v01-00 92/179 AM\909513PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea e), é concedido aos proprietários
florestais privados, aos municípios e 
respetivas associações e às PME para 
investimentos destinados a melhorar o 
potencial florestal ou a aumentar o valor 
dos produtos florestais através da sua 
transformação e comercialização. Nos 
territórios dos Açores, da Madeira, das 
Canárias, das ilhas menores do mar Egeu, 
definidas no Regulamento (CEE) 
n.º 2019/93, e nos departamentos franceses 
ultramarinos o apoio pode também ser 
concedido a empresas que não são PME.

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea e), é concedido aos detentores de 
áreas florestais privados, aos municípios e 
respetivas associações, aos organismos 
públicos criados para fins de formação 
profissional e às PME para investimentos 
destinados a melhorar o potencial florestal 
ou a aumentar o valor dos produtos 
florestais através da sua transformação e 
comercialização. Nos territórios dos 
Açores, da Madeira, das Canárias, das ilhas 
menores do mar Egeu, definidas no 
Regulamento (CEE) n.º 2019/93, e nos 
departamentos franceses ultramarinos o 
apoio pode também ser concedido a 
empresas que não são PME.

Or. en

Alteração 1233
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea e), é concedido aos proprietários 
florestais privados, aos municípios e 
respetivas associações e às PME para 
investimentos destinados a melhorar o 
potencial florestal ou a aumentar o valor 
dos produtos florestais através da sua 
transformação e comercialização. Nos 
territórios dos Açores, da Madeira, das 
Canárias, das ilhas menores do mar Egeu, 
definidas no Regulamento (CEE) 
n.º 2019/93, e nos departamentos franceses 
ultramarinos o apoio pode também ser 
concedido a empresas que não são PME.

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea e), é concedido aos proprietários 
florestais privados, aos municípios e 
respetivas associações, aos trabalhadores 
florestais e respetivas associações e às 
PME para investimentos destinados a 
melhorar o potencial florestal ou a 
aumentar o valor dos produtos florestais 
através da sua transformação e 
comercialização. Nos territórios dos 
Açores, da Madeira, das Canárias, das ilhas 
menores do mar Egeu, definidas no 
Regulamento (CEE) n.º 2019/93, e nos 
departamentos franceses ultramarinos o 
apoio pode também ser concedido a 
empresas que não são PME.
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Or. en

Alteração 1234
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea e), é concedido aos proprietários 
florestais privados, aos municípios e 
respetivas associações e às PME para 
investimentos destinados a melhorar o 
potencial florestal ou a aumentar o valor 
dos produtos florestais através da sua 
transformação e comercialização. Nos 
territórios dos Açores, da Madeira, das 
Canárias, das ilhas menores do mar Egeu, 
definidas no Regulamento (CEE) 
n.º 2019/93, e nos departamentos franceses 
ultramarinos o apoio pode também ser 
concedido a empresas que não são PME.

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea e), é concedido aos proprietários 
florestais privados, bem como a outros 
gestores florestais, aos municípios e 
respetivas associações e às PME para 
investimentos destinados a melhorar o 
potencial florestal ou a aumentar o valor 
dos produtos florestais através da sua 
transformação e comercialização. Nos 
territórios dos Açores, da Madeira, das 
Canárias, das ilhas menores do mar Egeu, 
definidas no Regulamento (CEE) 
n.º 2019/93, e nos departamentos franceses 
ultramarinos o apoio pode também ser 
concedido a empresas que não são PME.

Or. en

Alteração 1235
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea e), é concedido aos proprietários 
florestais privados, aos municípios e 
respetivas associações e às PME para 
investimentos destinados a melhorar o 
potencial florestal ou a aumentar o valor 
dos produtos florestais através da sua 
transformação e comercialização. Nos 

1. O apoio previsto no artigo 22.º, n.º 1, 
alínea e), é concedido aos proprietários 
florestais privados, aos municípios e 
respetivas associações e às PME para 
investimentos destinados a tecnologias 
florestais ambientalmente sustentáveis ou 
a aumentar o valor dos produtos florestais 
através da sua transformação e 
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territórios dos Açores, da Madeira, das 
Canárias, das ilhas menores do mar Egeu, 
definidas no Regulamento (CEE) 
n.º 2019/93, e nos departamentos franceses 
ultramarinos o apoio pode também ser 
concedido a empresas que não são PME.

comercialização. Nos territórios dos 
Açores, da Madeira, das Canárias, das ilhas 
menores do mar Egeu, definidas no 
Regulamento (CEE) n.º 2019/93, e nos 
departamentos franceses ultramarinos o 
apoio pode também ser concedido a 
empresas que não são PME.

Or. en

Alteração 1236
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no artigo 22, n.º 1, 
alínea e), é concedido aos proprietários 
florestais privados, aos municípios e 
respetivas associações e às PME para 
investimentos destinados a melhorar o 
potencial florestal ou a aumentar o valor 
dos produtos florestais através da sua 
transformação e comercialização. Nos 
territórios dos Açores, da Madeira, das 
Canárias, das ilhas menores do mar Egeu, 
definidas no Regulamento (CEE) n.º 
2019/93, e nos departamentos franceses 
ultramarinos o apoio pode também ser 
concedido a empresas que não são PME.

1. O apoio previsto no artigo 22, n.º 1, 
alínea e), é concedido exclusivamente aos 
proprietários florestais privados, aos 
municípios e respetivas associações e às 
PME para investimentos destinados a 
melhorar o potencial florestal ou a 
aumentar o valor dos produtos florestais 
através da sua transformação e 
comercialização. Nos territórios dos 
Açores, da Madeira, das Canárias, das ilhas 
menores do mar Egeu, definidas no 
Regulamento (CEE) n.º 2019/93, e nos 
departamentos franceses ultramarinos o 
apoio pode também ser concedido a 
empresas que não são PME.

Or. de

Alteração 1237
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os investimentos destinados a melhorar 
o valor económico das florestas são 
realizados ao nível da exploração florestal 
e podem incluir investimentos destinados a 
equipamento mecânico e práticas de 
colheita que respeitem o solo e os recursos.

2. Os investimentos destinados a melhorar 
o valor ambiental das florestas são 
realizados ao nível da exploração florestal 
e podem incluir investimentos destinados a 
equipamento mecânico e práticas de 
colheita de elevado valor ambiental que 
respeitem o solo e os recursos.

Or. en

Alteração 1238
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os investimentos destinados a melhorar 
o valor económico das florestas são 
realizados ao nível da exploração florestal 
e podem incluir investimentos destinados a 
equipamento mecânico e práticas de 
colheita que respeitem o solo e os recursos.

2. Os investimentos destinados a melhorar 
o valor económico das florestas são 
realizados ao nível da exploração florestal 
e podem incluir investimentos destinados a 
equipamentos de proteção e vestuário de 
trabalho, bem como equipamento 
mecânico e práticas de colheita que 
respeitem o solo e os recursos.

Or. en

Alteração 1239
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os investimentos destinados a melhorar 
o valor económico das florestas são 
realizados ao nível da exploração florestal 
e podem incluir investimentos destinados a 

2. Todos os investimentos destinados a 
melhorar o valor económico das florestas, 
assim como o seu potencial produtivo são 
elegíveis, sendo realizados ao nível da 



PE494.479v01-00 96/179 AM\909513PT.doc

PT

equipamento mecânico e práticas de 
colheita que respeitem o solo e os recursos.

exploração florestal e podem incluir, entre 
outros, investimentos destinados a 
equipamento mecânico e práticas de 
colheita que respeitem o solo e os recursos.

Or. pt

Alteração 1240
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os investimentos destinados à utilização 
da madeira como matéria-prima ou fonte 
energética são limitados a todas as 
operações de exploração anteriores à 
transformação industrial.

3. Os investimentos destinados à utilização 
da madeira como matéria-prima ou fonte 
energética abrangem todas as operações de 
exploração relativas à melhoria do 
potencial florestal ou relativas à 
transformação e comercialização.

Or. fr

Alteração 1241
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O apoio é limitado às taxas máximas 
fixadas no anexo I.

4. O apoio é limitado às taxas máximas de 
60 % para as regiões menos desenvolvidas 
e 40 % para as restantes regiões.

Or. pt

Alteração 1242
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A) No caso dos investimentos em novas 
tecnologias florestais e na transformação 
e comercialização de produtos florestais, o 
apoio está sujeito à apresentação de um 
plano de gestão florestal ou de um 
instrumento equivalente que inclua 
medidas para a biodiversidade, de modo a 
resultar em progressos mensuráveis no 
estado de conservação de espécies e 
habitats que dependam ou sejam afetados 
pela florestação, em consonância com a 
estratégia da UE para a biodiversidade.

Or. en

Alteração 1243
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B) O apoio a medidas florestais deve 
basear-se numa norma de boas práticas 
florestais.

Or. en

Alteração 1244
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 4-C (nova)

Texto da Comissão Alteração

4-C. Todos os apoios destinados à 
produção de bioenergia devem basear-se 
em critérios de sustentabilidade.
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Or. en

Alteração 1245
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 28

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. es

Justificação

Consideramos que a medida não está à altura das necessidades de consolidação da oferta 
produtiva nem dos objetivos da própria proposta da Comissão. Tendo em conta a 
importância deste tema, esta medida deve estar incluída na OCM única, caso exista 
orçamento suficiente. Atualmente, a abordagem favorece os pequenos produtores, mas pode 
ter um impacto muito negativo nos processos de concentração já iniciados ou nas estratégias 
comerciais a grande escala, promovendo assim a dispersão da oferta.

Alteração 1246
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 28 – título

Texto da Comissão Alteração

Criação de agrupamentos de produtores Criação de organizações e de 
agrupamentos de produtores

Or. fr

Alteração 1247
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. O apoio no âmbito desta medida é 
concedido para facilitar a criação de 
agrupamentos de produtores nos setores
agrícola e florestal para efeitos de:

1. O apoio no âmbito desta medida é 
concedido para facilitar a criação de 
organizações de produtores reconhecidas 
no âmbito do artigo 106.º do regulamento 
(UE) n.º [...] [OCM única] no setor
agrícola e de agrupamentos de produtores 
no setor florestal em particular para 
efeitos de:

Or. fr

Alteração 1248
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio no âmbito desta medida é 
concedido para facilitar a criação de 
agrupamentos de produtores nos setores 
agrícola e florestal para efeitos de:

1. O apoio no âmbito desta medida é 
concedido para facilitar a criação de 
organizações de produtores no âmbito do 
artigo 106.º do regulamento (UE) n.º 
sobre a organização comum dos mercados 
nos setores agrícola e florestal para efeitos 
de:

Or. fr

Alteração 1249
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 –  parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio no âmbito desta medida é 
concedido para facilitar a criação de 
agrupamentos de produtores nos setores 
agrícola e florestal para efeitos de:

1. O apoio no âmbito desta medida é 
concedido para facilitar a criação de 
organizações de produtores nos termos do 
Regulamento (UE) n.º [...] que estabelece 
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uma organização comum dos mercados e 
de agrupamentos de produtores nos setores 
agrícola e florestal para efeitos de:

Or. de

Alteração 1250
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio no âmbito desta medida é 
concedido para facilitar a criação de 
agrupamentos de produtores nos setores 
agrícola e florestal para efeitos de:

1. O apoio no âmbito desta medida é 
concedido para facilitar a criação de 
agrupamentos de produtores e facilitar o 
redimensionamento nas organizações de 
produtores, já existentes, através da fusão 
ou aumento de escala, nos setores agrícola 
e florestal para efeitos de:

Or. pt

Alteração 1251
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio no âmbito desta medida é 
concedido para facilitar a criação de 
agrupamentos de produtores nos setores 
agrícola e florestal para efeitos de:

1. O apoio no âmbito desta medida é 
concedido para facilitar a criação ou o 
aumento de dimensão e de escala das 
organizações de produtores nos setores 
agrícola e florestal para efeitos de:

Or. pt

Alteração 1252
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
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Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß, Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 –  parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio no âmbito desta medida é 
concedido para facilitar a criação de 
agrupamentos de produtores nos setores 
agrícola e florestal para efeitos de:

1. O apoio no âmbito desta medida é 
concedido para facilitar a criação e o 
desenvolvimento de agrupamentos de 
produtores nos setores agrícola e florestal 
para efeitos de:

Or. de

Alteração 1253
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio no âmbito desta medida é 
concedido para facilitar a criação de 
agrupamentos de produtores nos setores 
agrícola e florestal para efeitos de:

1. O apoio no âmbito desta medida é 
concedido para facilitar a criação e a fusão
de agrupamentos de produtores nos setores 
agrícola e florestal para efeitos de:

Or. es

Alteração 1254
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Adaptação da produção e resultados dos 
membros desses agrupamentos às 
exigências do mercado;

a) Adaptação da produção e resultados dos 
membros dessas organizações às 
exigências do mercado;
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Or. en

Alteração 1255
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – alínea a-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Garantia de preços justos para os 
produtores nessas organizações, através 
de um reforço do seu poder de negociação 
na cadeia alimentar;

Or. en

Alteração 1256
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Comercialização conjunta de produtos, 
incluindo a preparação para a venda, a 
centralização das vendas e o fornecimento 
aos grossistas;

b) Comercialização conjunta de produtos e 
respetiva promoção, incluindo a 
preparação para a venda, a centralização 
das vendas e o fornecimento aos grossistas;

Or. ro

Alteração 1257
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 28.º – n.º 1 – alínea b-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Estabelecimento das infraestruturas 
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e da logística para a utilização da 
biomassa de uma forma ambiental e 
economicamente sustentável, 
nomeadamente da mobilização técnica de 
detritos, resíduos, material 
lenhocelulósico e material celulósico não 
alimentar de origem agrícola;

Or. en

Justificação

Tendo em vista uma utilização eficaz dos recursos de biomassa disponíveis, são necessárias 
novas instalações e infraestruturas.

Alteração 1258
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – alínea b-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Estabelecimento e otimização das 
infraestruturas e das capacidades 
logísticas para a mobilização da biomassa 
de uma forma ambiental e 
economicamente sustentável, 
nomeadamente da mobilização técnica de 
detritos, resíduos, material 
lenhocelulósico e material celulósico não 
alimentar de origem agrícola;

Or. en

Justificação

Tendo em vista uma utilização eficaz dos recursos de biomassa disponíveis, são necessárias 
novas instalações e infraestruturas. Os investimentos no estabelecimento e otimização das 
infraestruturas e das capacidades logísticas são fundamentais para garantir que toda a 
biomassa (incluindo as matérias-primas originárias da agricultura, da floresta ou de 
detritos) possa ser mobilizada, de uma forma ambiental e economicamente sustentável, e 
efetivamente utilizada.
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Alteração 1259
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Redimensionamento através do 
aumento do número de sócios ou do valor 
de produção comercializada em outras 
cadeias de valor;

Or. pt

Alteração 1260
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) Ganhos de escala por, associação, 
fusão, ou através de acordos comerciais 
que promovam sinergias e 
complementaridade de atividades entre 
organizações de produtores ou por 
integração vertical;

Or. pt

Alteração 1261
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Outras atividades que possam ser 
realizadas por agrupamentos de 
produtores, tais como o desenvolvimento 
de competências empresariais e comerciais 

(d) Outras atividades que possam ser 
realizadas por organizações de produtores, 
tais como o desenvolvimento de 
competências empresariais e comerciais e a 
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e a organização e facilitação de processos 
de inovação.

organização e facilitação de processos de 
inovação.

Or. pt

Alteração 1262
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Outras atividades que possam ser 
realizadas por agrupamentos de 
produtores, tais como o desenvolvimento 
de competências empresariais e comerciais 
e a organização e facilitação de processos 
de inovação.

(d) Outras atividades que possam ser 
realizadas por organizações de produtores, 
tais como o desenvolvimento de 
competências empresariais e comerciais e a 
organização e facilitação de processos de 
inovação.

Or. pt

Alteração 1263
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Outras atividades que possam ser 
realizadas por agrupamentos de produtores, 
tais como o desenvolvimento de 
competências empresariais e comerciais e 
a organização e facilitação de processos de 
inovação.

d) Outras atividades que possam ser 
realizadas por agrupamentos de produtores, 
tais como o desenvolvimento de 
potencialidades empresariais, de 
armazenamento e comerciais e a 
organização e facilitação de processos de 
inovação.

Or. ro

Alteração 1264
Giovanni La Via
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Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Outras atividades que possam ser 
realizadas por agrupamentos de produtores, 
tais como o desenvolvimento de 
competências empresariais e comerciais e a 
organização e facilitação de processos de 
inovação.

(d) Outras atividades que possam ser 
realizadas por agrupamentos de produtores, 
tais como o desenvolvimento de 
competências empresariais e comerciais e a 
organização e facilitação para a aplicação 
de processos de inovação.

Or. it

Alteração 1265
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) A criação de associações de 
agrupamentos de produtores e/ou os 
agrupamentos ou associações de 
produtores responsáveis pelo controlo da 
utilização das indicações geográficas e 
das denominações de origem ou as 
marcas de qualidade em conformidade 
com o direito comunitário, assim como 
das organizações interprofissionais 
reconhecidas.

Or. es

Alteração 1266
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(d-A) ganhos de dimensão através do 
aumento do número de sócios ou do valor 
de produção comercializada até um limite 
máximo do mercado relevante.

Or. pt

Alteração 1267
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) Ganhos de escala por, associação, 
fusão, ou através de acordos comerciais 
que promovam sinergias e 
complementaridade de atividades entre 
organizações de produtores ou por 
integração vertical;

Or. pt

Alteração 1268
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O apoio não pode ser concedido ao 
abrigo do n.º 1, alínea b), salvo se não 
criar distorções da concorrência em 
relação às empresas que possam 
contribuir para esses objetivos;

Or. fr
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Alteração 1269
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio é concedido aos agrupamentos de 
produtores oficialmente reconhecidos pelas 
autoridades competentes dos Estados-
Membros com base num plano de 
atividades. Este apoio é limitado aos 
agrupamentos de produtores abrangidos 
pela definição de PME.

O apoio é concedido aos agrupamentos de 
produtores oficialmente reconhecidos nos 
termos do artigo 106.º do Regulamento 
«OCM única» pelas autoridades 
competentes dos Estados-Membros com 
base num plano de atividades.

Or. it

Alteração 1270
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio é concedido aos agrupamentos de 
produtores oficialmente reconhecidos
pelas autoridades competentes dos 
Estados-Membros com base num plano de 
atividades. Este apoio é limitado aos 
agrupamentos de produtores abrangidos 
pela definição de PME.

O apoio é concedido às organizações de 
produtores oficialmente reconhecidas
pelas autoridades competentes dos 
Estados-Membros com base num plano de 
atividades.

Or. pt

Alteração 1271
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O apoio é concedido aos agrupamentos de 
produtores oficialmente reconhecidos
pelas autoridades competentes dos 
Estados-Membros com base num plano de 
atividades. Este apoio é limitado aos 
agrupamentos de produtores abrangidos
pela definição de PME.

O apoio é concedido às organizações de 
produtores oficialmente reconhecidas
pelas autoridades competentes dos 
Estados-Membros ao abrigo do artigo 
[106.º do Reg OCM Única] e com base 
num plano de atividades. Este apoio é 
limitado às organizações de produtores 
abrangidas pela definição de PME.

Or. pt

Alteração 1272
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio é concedido aos agrupamentos de 
produtores oficialmente reconhecidos pelas 
autoridades competentes dos Estados-
Membros com base num plano de 
atividades. Este apoio é limitado aos 
agrupamentos de produtores abrangidos 
pela definição de PME.

O apoio é concedido aos agrupamentos de 
produtores oficialmente reconhecidos pelas 
autoridades competentes dos Estados-
Membros com base num plano de 
atividades ou num programa de ação.

Or. es

Alteração 1273
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio é concedido aos agrupamentos de 
produtores oficialmente reconhecidos pelas 
autoridades competentes dos Estados-
Membros com base num plano de 

O apoio é concedido aos agrupamentos de 
produtores oficialmente reconhecidos pelas 
autoridades competentes dos Estados-
Membros com base num plano de 
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atividades. Este apoio é limitado aos 
agrupamentos de produtores abrangidos 
pela definição de PME.

atividades.

Or. en

Alteração 1274
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio é concedido aos agrupamentos de 
produtores oficialmente reconhecidos pelas 
autoridades competentes dos Estados-
Membros com base num plano de 
atividades. Este apoio é limitado aos 
agrupamentos de produtores abrangidos 
pela definição de PME.

O apoio é concedido aos agrupamentos de 
produtores oficialmente reconhecidos pelas 
autoridades competentes dos Estados-
Membros com base num plano de 
atividades. Este apoio é limitado aos 
agrupamentos de produtores cujo volume 
de negócios anual não exceda os 50 
milhões de EUR.

Or. en

Justificação

Tendo em conta a especificidade das entidades que poderão beneficiar de apoio ao abrigo do 
presente artigo, propomos a eliminação do requisito de cumprimento da definição de PME, 
que estabelece um volume de negócios anual e um limite do número de colaboradores. O 
critério que limita o acesso aos apoios deve ter em conta apenas o volume de negócios anual 
e não o número de colaboradores. Por conseguinte, propomos o abandono da definição de 
PME e a limitação do apoio para os agrupamentos de produtores agrícolas estipulando um 
valor máximo de volume de negócios anual e excluindo o número de colaboradores.

Alteração 1275
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O apoio é concedido aos agrupamentos de 
produtores oficialmente reconhecidos pelas 
autoridades competentes dos Estados-
Membros com base num plano de 
atividades. Este apoio é limitado aos 
agrupamentos de produtores abrangidos 
pela definição de PME.

O apoio é concedido aos agrupamentos de 
produtores oficialmente reconhecidos pelas 
autoridades competentes dos Estados-
Membros com base num plano de 
atividades. No caso dos agrupamentos de 
produtores com uma faturação inferior a 
1 000 000 de euros para os 
Estados-Membros que aderiram à União 
antes de 2004, o apoio é limitado aos 
programas de desenvolvimento rural que 
incluam o subprograma temático de 
cadeias de abastecimento curtas, de 
acordo com a alínea d) do n.º 1 do artigo 
8.º do presente regulamento.

Or. es

Justificação

Es necesario que esta medida sea un instrumento real de concentración de la oferta y 
suponga una fortaleza para el setor productor. En consecuencia resulta imprescindible que 
se contemplen ayudas tanto para la constitución como para la fusión de agrupaciones, y que 
se elimine la limitación a PYME. Finalmente, para las agrupaciones de productores con 
facturación de hasta 1 millón de euros la ayuda se limitará a los nuevos Estados miembros 
que se adhirieron a la UE el 1 de mayo de 2004 o con posterioridad, y para el resto de 
Estados miembros (UE-15) estará limitada al subprograma temático de cadenas de 
distribución cortas.

Alteração 1276
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio é concedido aos agrupamentos de 
produtores oficialmente reconhecidos pelas 
autoridades competentes dos Estados-
Membros com base num plano de 
atividades. Este apoio é limitado aos 
agrupamentos de produtores abrangidos 

O apoio é concedido aos agrupamentos de 
produtores oficialmente reconhecidos pelas 
autoridades competentes dos Estados-
Membros com base num plano de 
atividades. Este apoio é limitado aos 
agrupamentos de produtores abrangidos 
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pela definição de PME. pela definição de micro/pequenas 
empresas.

Or. en

Alteração 1277
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio é concedido aos agrupamentos de 
produtores oficialmente reconhecidos pelas 
autoridades competentes dos Estados-
Membros com base num plano de 
atividades. Este apoio é limitado aos 
agrupamentos de produtores abrangidos 
pela definição de PME.

O apoio é concedido aos agrupamentos de 
produtores oficialmente reconhecidos pelas 
autoridades competentes dos Estados-
Membros com base num plano de 
atividades. Este apoio é limitado aos 
agrupamentos de produtores abrangidos 
pela definição de PME ou considerados 
equivalentes ao abrigo do direito do 
Estado-Membro.

Or. ro

Alteração 1278
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O apoio é dirigido às organizações de 
produtores cujas políticas sejam 
controladas pelos seus próprios membros, 
quer através da maioria dos direitos de 
voto, quer através da presença maioritária 
de membros no respetivo órgão diretivo.

Or. en



AM\909513PT.doc 113/179 PE494.479v01-00

PT

Alteração 1279
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros verificam se os 
objetivos do plano de atividades foram 
alcançados no prazo de cinco anos a contar 
da data de reconhecimento do agrupamento 
de produtores.

Os Estados-Membros verificam se os 
objetivos do plano de atividades foram 
alcançados no prazo de dez anos a contar 
da data de reconhecimento do agrupamento 
de produtores.

Or. it

Alteração 1280
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros verificam se os 
objetivos do plano de atividades foram 
alcançados no prazo de cinco anos a contar 
da data de reconhecimento do 
agrupamento de produtores.

Os Estados-Membros verificam se os 
objetivos do plano de atividades foram 
alcançados no prazo de cinco anos a contar 
da data de concessão do apoio previsto no
presente artigo.

Or. pt

Alteração 1281
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros verificam se os 
objetivos do plano de atividades foram 
alcançados no prazo de cinco anos a contar 
da data de reconhecimento do 

Os Estados-Membros verificam se os 
objetivos do plano de atividades foram 
alcançados no prazo de cinco anos a contar 
da data de concessão do apoio previsto no 
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agrupamento de produtores. presente artigo. Após o primeiro ano, o 
apoio anual é baseado na verificação no 
cumprimento de indicadores quantitativos 
simples do cumprimento metas anos 
anterior.

Or. pt

Alteração 1282
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Passado o período de 5 anos, os 
agrupamentos de produtores devem ser 
reconhecidos como organizações de 
produtores de acordo com o artigo 106.º 
do Regulamento (CE)… da OCM única.

Or. es

Alteração 1283
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio é concedido sob a forma de uma 
ajuda forfetária, em frações anuais, durante 
os primeiros cinco anos a contar da data 
em que o agrupamento de produtores foi 
reconhecido, com base no seu plano de 
atividades. Esse apoio é calculado com 
base na produção anual comercializada 
pelo agrupamento. Os Estados-Membros só 
pagam a última fração após terem 
verificado a correta execução do plano de 
atividades.

O apoio é concedido sob a forma de uma 
ajuda forfetária, em frações anuais, durante 
os primeiros cinco anos a contar da data de 
concessão do apoio previsto no presente 
artigo. Esse apoio é calculado com base no 
valor da produção anual comercializada 
pelo agrupamento. Os Estados-Membros só 
pagam a última fração após terem 
verificado a correta execução do plano de 
atividades.
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Or. pt

Alteração 1284
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio é concedido sob a forma de uma 
ajuda forfetária, em frações anuais, durante 
os primeiros cinco anos a contar da data 
em que o agrupamento de produtores foi 
reconhecido, com base no seu plano de 
atividades. Esse apoio é calculado com 
base na produção anual comercializada 
pelo agrupamento. Os Estados-Membros só 
pagam a última fração após terem 
verificado a correta execução do plano de 
atividades.

O apoio é concedido sob a forma de uma 
ajuda forfetária, em frações anuais, durante 
os primeiros dez anos a contar da data de 
concessão do apoio previsto no presente 
artigo. Esse apoio é calculado com base no 
valor da produção anual comercializada 
pelo agrupamento. Os Estados-Membros só 
pagam a última fração após terem 
verificado a correta execução do plano de 
atividades.

Or. pt

Alteração 1285
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No primeiro ano, os Estados-Membros 
podem pagar ao agrupamento de 
produtores uma ajuda calculada com base 
no valor anual médio da produção 
comercializada dos seus membros durante 
os três anos anteriores à sua adesão ao 
agrupamento. No caso dos agrupamentos 
de produtores no setor florestal, o apoio 
pode ser calculado com base na produção 
média comercializada pelos membros do 
agrupamento durante os últimos cinco anos 
anteriores ao reconhecimento, uma vez 

No primeiro ano, os Estados-Membros 
podem pagar à organização de produtores 
uma ajuda calculada com base no valor 
anual médio da produção comercializada 
dos seus membros durante os três anos 
anteriores à sua adesão à organização. No 
caso dos agrupamentos de produtores no 
setor florestal, o apoio pode ser calculado 
com base na produção média 
comercializada pelos membros do 
agrupamento durante os últimos cinco anos 
anteriores ao reconhecimento, uma vez 
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excluídos o valor mais elevado e o valor 
mais baixo.

excluídos o valor mais elevado e o valor 
mais baixo.

Or. pt

Alteração 1286
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No primeiro ano, os Estados-Membros 
podem pagar ao agrupamento de 
produtores uma ajuda calculada com base 
no valor anual médio da produção 
comercializada dos seus membros durante 
os três anos anteriores à sua adesão ao 
agrupamento. No caso dos agrupamentos 
de produtores no setor florestal, o apoio 
pode ser calculado com base na produção 
média comercializada pelos membros do 
agrupamento durante os últimos cinco anos 
anteriores ao reconhecimento, uma vez 
excluídos o valor mais elevado e o valor 
mais baixo.

No primeiro ano, os Estados-Membros 
podem pagar à organização de produtores 
uma ajuda calculada com base no valor 
anual médio da produção comercializada 
dos seus membros durante os três anos 
anteriores à sua adesão à organização. No 
caso dos agrupamentos de produtores no 
setor florestal, o apoio pode ser calculado 
com base na produção média 
comercializada pelos membros do 
agrupamento durante os últimos cinco anos 
anteriores ao reconhecimento, uma vez 
excluídos o valor mais elevado e o valor 
mais baixo.

Or. pt

Alteração 1287
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. No caso dos agrupamentos de 
produtores do setor florestal, o apoio está 
sujeito à apresentação de um plano de 
gestão florestal ou de um instrumento 
equivalente que inclua medidas para a 
biodiversidade, de modo a resultar em 
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progressos mensuráveis no estado de 
conservação de espécies e habitats que 
dependam ou sejam afetados pela 
florestação, em consonância com a 
estratégia da UE para a biodiversidade.
O apoio a medidas florestais deve basear-
se numa norma de boas práticas 
florestais.

Or. en

Alteração 1288
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Após o período de dez anos, a 
organização de produtores deverá 
cumprir os requisitos para o 
reconhecimento ao abrigo ao artigo 106 
do Regulamento (UE) n.º (CMO/2012).

Or. pt

Alteração 1289
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros concedem apoio 
ao abrigo desta medida no conjunto dos 
respetivos territórios, de acordo com as 
suas necessidades e prioridades nacionais, 
regionais ou locais específicas. A inclusão 
desta medida nos programas de 
desenvolvimento rural é obrigatória.

1. Os Estados-Membros concedem apoio 
ao abrigo desta medida no conjunto dos 
respetivos territórios, de acordo com as 
suas necessidades e prioridades nacionais, 
regionais ou locais específicas. A inclusão 
desta medida nos programas de 
desenvolvimento rural é obrigatória. Tais 
medidas incluem o apoio à rotação de 
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culturas, a inclusão de culturas 
proteaginosas na rotação, a melhoria das 
culturas perenes e o recurso a métodos 
biológicos de controlo de pragas como 
forma de reduzir ou mitigar os efeitos 
destas, nomeadamente a utilização de 
fitofortificantes naturais e de inimigos 
também naturais;

Or. en

Alteração 1290
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros concedem apoio 
ao abrigo desta medida no conjunto dos 
respetivos territórios, de acordo com as 
suas necessidades e prioridades nacionais, 
regionais ou locais específicas. A inclusão 
desta medida nos programas de 
desenvolvimento rural é obrigatória.

1. Os Estados-Membros concedem apoio 
ao abrigo desta medida no conjunto dos 
respetivos territórios, de acordo com as 
suas necessidades e prioridades nacionais, 
regionais ou locais específicas. A inclusão 
desta medida nos programas de 
desenvolvimento rural é obrigatória. Estas 
operações podem remunerar tanto a 
manutenção como a alteração das 
práticas agrícolas na medida em que 
contribuam favoravelmente para o 
ambiente e para o clima.

Or. fr

Alteração 1291
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros concedem apoio 
ao abrigo desta medida no conjunto dos 

1. Os Estados-Membros concedem apoio 
ao abrigo desta medida no conjunto dos 
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respetivos territórios, de acordo com as 
suas necessidades e prioridades nacionais, 
regionais ou locais específicas. A inclusão 
desta medida nos programas de 
desenvolvimento rural é obrigatória.

respetivos territórios, de acordo com as 
suas necessidades e prioridades nacionais, 
regionais ou locais específicas e de forma 
a não discriminarem qualquer tipo de 
atividade comercial. A inclusão desta 
medida nos programas de desenvolvimento 
rural é obrigatória.

Or. de

Alteração 1292
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os pagamentos ligados ao agroambiente 
e ao clima são concedidos aos agricultores, 
agrupamentos de agricultores ou 
agrupamentos de agricultores e outros 
gestores de terras que empreendam, a 
título voluntário, operações que consistam 
num ou mais compromissos ligados ao 
agroambiente e ao clima em terras 
agrícolas. Quando o cumprimento dos 
objetivos ambientais o justifique, estes 
pagamentos podem ser concedidos a outros 
gestores de terras ou grupos de outros 
gestores de terras.

2. Os pagamentos ligados ao agroambiente 
e ao clima são concedidos aos agricultores, 
agrupamentos de agricultores ou 
agrupamentos de agricultores e outros 
gestores de terras que adotem práticas 
agrícolas e instrumentos de gestão 
ambiental que respondam aos desafios 
agroambientais de uma forma integrada. 
É atribuída prioridade à transição para a 
agricultura biológica e para sistemas 
agrícolas sustentáveis e avançados. Os 
programas agroambientais devem visar 
exemplos de melhores práticas de gestão 
dos solos, gestão dos recursos hídricos, 
biodiversidade, reciclagem de nutrientes e 
manutenção dos ecossistemas (o 
«princípio do precursor»), conceder 
prioridade ao investimento nestas técnicas 
e procurar disseminar melhores práticas 
pelos territórios sujeitos à aplicação do 
programa.
Os projetos climatológicos visam 
melhorar o desempenho em matéria de 
redução dos gases com efeito de estufa de 
toda a exploração ou sistema agrícola. 
Quando o cumprimento dos objetivos 
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ambientais o justifique, estes pagamentos 
podem ser concedidos a outros gestores de 
terras ou grupos de outros gestores de 
terras. Os Estados-Membros devem 
conferir prioridade às medidas 
agroambientais existentes que tenham 
demonstrado um elevado desempenho 
ambiental.

Or. en

Alteração 1293
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os pagamentos ligados ao agroambiente 
e ao clima são concedidos aos agricultores,
agrupamentos de agricultores ou 
agrupamentos de agricultores e outros 
gestores de terras que empreendam, a 
título voluntário, operações que consistam 
num ou mais compromissos ligados ao 
agroambiente e ao clima em terras 
agrícolas. Quando o cumprimento dos 
objetivos ambientais o justifique, estes
pagamentos podem ser concedidos a 
outros gestores de terras ou grupos de 
outros gestores de terras.

2. Os pagamentos ligados ao agroambiente 
e ao clima são concedidos aos agricultores 
e agrupamentos de agricultores que 
empreendam, a título voluntário, operações 
que consistam num ou mais compromissos 
ligados ao agroambiente e ao clima em 
terras agrícolas.

Or. en

Alteração 1294
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os pagamentos ligados ao agroambiente 
e ao clima são concedidos aos agricultores, 
agrupamentos de agricultores ou 
agrupamentos de agricultores e outros 
gestores de terras que empreendam, a título 
voluntário, operações que consistam num 
ou mais compromissos ligados ao 
agroambiente e ao clima em terras 
agrícolas. Quando o cumprimento dos 
objetivos ambientais o justifique, estes 
pagamentos podem ser concedidos a outros 
gestores de terras ou grupos de outros 
gestores de terras.

2. Os pagamentos ligados ao agroambiente 
e ao clima são concedidos aos agricultores, 
agrupamentos de agricultores ou 
agrupamentos de agricultores e outros 
gestores de terras que empreendam, a título 
voluntário, operações que consistam num 
ou mais compromissos ligados ao 
agroambiente e ao clima em terras 
agrícolas ou utilizáveis para fins 
agrícolas, ou que tenham adotado 
medidas de investimento para adaptação 
às alterações climáticas. Quando o 
cumprimento dos objetivos ambientais o 
justifique, estes pagamentos podem ser 
concedidos a grupos de agricultores.

Or. de

Justificação

Os agricultores devem constituir o grupo visado preferencialmente pela medida.

Alteração 1295
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os pagamentos ligados ao agroambiente 
e ao clima são concedidos aos agricultores, 
agrupamentos de agricultores ou 
agrupamentos de agricultores e outros 
gestores de terras que empreendam, a título 
voluntário, operações que consistam num 
ou mais compromissos ligados ao 
agroambiente e ao clima em terras 
agrícolas. Quando o cumprimento dos 
objetivos ambientais o justifique, estes 
pagamentos podem ser concedidos a outros 
gestores de terras ou grupos de outros 
gestores de terras.

2. Os pagamentos ligados ao agroambiente 
e ao clima são concedidos aos agricultores, 
agrupamentos de agricultores ou 
agrupamentos de agricultores e outros 
gestores de terras que empreendam, a título 
voluntário, operações que consistam num 
ou mais compromissos ligados ao 
agroambiente e ao clima em áreas 
elegíveis. Quando o cumprimento dos 
objetivos ambientais o justifique, estes 
pagamentos podem ser concedidos a outros 
gestores de terras ou grupos de outros 
gestores de terras.
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Or. fr

Alteração 1296
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os pagamentos ligados ao agroambiente 
e ao clima são concedidos aos agricultores, 
agrupamentos de agricultores ou 
agrupamentos de agricultores e outros 
gestores de terras que empreendam, a título 
voluntário, operações que consistam num
ou mais compromissos ligados ao 
agroambiente e ao clima em terras 
agrícolas. Quando o cumprimento dos 
objetivos ambientais o justifique, estes 
pagamentos podem ser concedidos a outros 
gestores de terras ou grupos de outros 
gestores de terras.

2. Os pagamentos ligados ao agroambiente 
e ao clima são concedidos aos agricultores, 
agrupamentos de agricultores ou 
agrupamentos de agricultores e outros 
gestores de terras que empreendam, a título 
voluntário, operações que correspondem a 
um ou mais compromissos ligados ao 
agroambiente e ao clima. Quando o 
cumprimento dos objetivos ambientais o 
justifique, estes pagamentos podem ser 
concedidos a outros gestores de terras ou 
grupos de outros gestores de terras.

Or. it

Alteração 1297
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os pagamentos ligados ao agroambiente 
e ao clima abrangem apenas os 
compromissos que ultrapassem as normas 
obrigatórias pertinentes estabelecidas em 
conformidade com o título VI, capítulo I, 
do Regulamento (UE) n.º DP/2012 e outras 
obrigações pertinentes estabelecidas no 
título III, capítulo 2, do Regulamento (UE) 

3. Os pagamentos ligados ao agroambiente 
e ao clima abrangem apenas os 
compromissos que ultrapassem 
significativamente as normas obrigatórias 
pertinentes estabelecidas em conformidade 
com o título VI, capítulo I, do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012 e outras 
obrigações pertinentes estabelecidas no 
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n.º DP/2012, os requisitos mínimos 
relativos à utilização de adubos e produtos 
fitossanitários e outros requisitos 
obrigatórios pertinentes estabelecidos na 
legislação nacional. Todos estes requisitos 
obrigatórios são identificados no programa.

título III, capítulo 2, do Regulamento (UE) 
n.º DP/2012, os requisitos mínimos 
relativos à utilização de adubos e produtos 
fitossanitários e outros requisitos 
obrigatórios pertinentes estabelecidos na 
legislação nacional. Todos estes requisitos 
obrigatórios são identificados no programa. 

Or. en

Alteração 1298
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Georgios Papastamkos

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os pagamentos ligados ao agroambiente 
e ao clima abrangem apenas os 
compromissos que ultrapassem as normas 
obrigatórias pertinentes estabelecidas em 
conformidade com o título VI, capítulo I, 
do Regulamento (UE) n.º HR/2012 e 
outras obrigações pertinentes 
estabelecidas no título III, capítulo 2, do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012, os 
requisitos mínimos relativos à utilização de 
adubos e produtos fitossanitários e outros 
requisitos obrigatórios pertinentes 
estabelecidos na legislação nacional. Todos 
estes requisitos obrigatórios são 
identificados no programa.

3. Os pagamentos ligados ao agroambiente 
e ao clima abrangem apenas os 
compromissos que ultrapassem as normas 
obrigatórias pertinentes estabelecidas em 
conformidade com o título VI, capítulo I, 
do Regulamento (UE) n.º HR/2012, os 
requisitos mínimos relativos à utilização de 
adubos e produtos fitossanitários e outros 
requisitos obrigatórios pertinentes 
estabelecidos na legislação nacional. Todos 
estes requisitos obrigatórios são 
identificados no programa.

Or. de

Justificação

Todas as medidas agroambientais e climáticas devem ser aceites como «ecológicas por 
definição” no âmbito da componente ambiental do primeiro pilar, sem, com isso, aumentar o 
nível de referência dos requisitos do segundo pilar.
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Alteração 1299
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os pagamentos ligados ao agroambiente 
e ao clima abrangem apenas os 
compromissos que ultrapassem as normas 
obrigatórias pertinentes estabelecidas em 
conformidade com o título VI, capítulo I, 
do Regulamento (UE) n.º HR/2012 e 
outras obrigações pertinentes 
estabelecidas no título III, capítulo 2, do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012, os 
requisitos mínimos relativos à utilização de 
adubos e produtos fitossanitários e outros 
requisitos obrigatórios pertinentes 
estabelecidos na legislação nacional. Todos 
estes requisitos obrigatórios são 
identificados no programa.

3. O apoio é concedido apenas 
relativamente a compromissos que 
ultrapassem as normas obrigatórias 
pertinentes estabelecidas em conformidade 
com o título VI, capítulo I, do 
Regulamento (UE) n.º HR/2012, os 
requisitos mínimos relativos à utilização de 
adubos e produtos fitossanitários e outros 
requisitos obrigatórios pertinentes 
estabelecidos na legislação nacional. Todos 
estes requisitos obrigatórios são 
identificados no programa.

Or. fr

Alteração 1300
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os pagamentos ligados ao agroambiente 
e ao clima abrangem apenas os 
compromissos que ultrapassem as normas 
obrigatórias pertinentes estabelecidas em 
conformidade com o título VI, capítulo I, 
do Regulamento (UE) n.º HR/2012 e 
outras obrigações pertinentes 
estabelecidas no título III, capítulo 2, do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012, os 
requisitos mínimos relativos à utilização de
adubos e produtos fitossanitários e outros 
requisitos obrigatórios pertinentes 

3. O apoio é concedido apenas 
relativamente a compromissos que 
ultrapassem as normas obrigatórias 
pertinentes estabelecidas em conformidade 
com o título VI, capítulo I, do 
Regulamento (UE) n.º HR/2012, aos 
requisitos mínimos relativos à utilização de 
adubos e produtos fitossanitários e outros 
requisitos obrigatórios pertinentes 
estabelecidos na legislação nacional. Todos 
estes requisitos obrigatórios são 
identificados no programa.



AM\909513PT.doc 125/179 PE494.479v01-00

PT

estabelecidos na legislação nacional. Todos 
estes requisitos obrigatórios são 
identificados no programa.

Or. it

Alteração 1301
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os pagamentos ligados ao agroambiente 
e ao clima abrangem apenas os 
compromissos que ultrapassem as normas 
obrigatórias pertinentes estabelecidas em 
conformidade com o título VI, capítulo I, 
do Regulamento (UE) n.º HR/2012 e 
outras obrigações pertinentes 
estabelecidas no título III, capítulo 2, do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012, os 
requisitos mínimos relativos à utilização de 
adubos e produtos fitossanitários e outros 
requisitos obrigatórios pertinentes 
estabelecidos na legislação nacional. Todos 
estes requisitos obrigatórios são 
identificados no programa.

3. O apoio é concedido apenas 
relativamente a compromissos que 
ultrapassem as normas obrigatórias 
pertinentes estabelecidas em conformidade 
com o título VI, capítulo I, do 
Regulamento (UE) n.º HR/2012, aos 
requisitos mínimos relativos à utilização de 
adubos e produtos fitossanitários e outros 
requisitos obrigatórios pertinentes 
estabelecidos na legislação nacional. Todos 
estes requisitos obrigatórios são 
identificados no programa.

Or. it

Alteração 1302
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os pagamentos ligados ao agroambiente 3. Os pagamentos ligados ao agroambiente 
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e ao clima abrangem apenas os 
compromissos que ultrapassem as normas 
obrigatórias pertinentes estabelecidas em 
conformidade com o título VI, capítulo I, 
do Regulamento (UE) n.º HR/2012 e 
outras obrigações pertinentes 
estabelecidas no título III, capítulo 2, do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012, os 
requisitos mínimos relativos à utilização de 
adubos e produtos fitossanitários e outros 
requisitos obrigatórios pertinentes 
estabelecidos na legislação nacional. Todos 
estes requisitos obrigatórios são 
identificados no programa.

e ao clima abrangem apenas os 
compromissos que ultrapassem as normas 
obrigatórias pertinentes estabelecidas em 
conformidade com o título VI, capítulo I, 
do Regulamento (UE) n.º HR/2012, os 
requisitos mínimos relativos à utilização de 
adubos e produtos fitossanitários e outros 
requisitos obrigatórios pertinentes 
estabelecidos na legislação nacional. Todos 
estes requisitos obrigatórios são 
identificados no programa.

Or. en

Alteração 1303
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os pagamentos ligados ao agroambiente 
e ao clima abrangem apenas os 
compromissos que ultrapassem as normas 
obrigatórias pertinentes estabelecidas em 
conformidade com o título VI, capítulo I, 
do Regulamento (UE) n.º HR/2012 e 
outras obrigações pertinentes 
estabelecidas no título III, capítulo 2, do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012, os 
requisitos mínimos relativos à utilização de 
adubos e produtos fitossanitários e outros 
requisitos obrigatórios pertinentes 
estabelecidos na legislação nacional. Todos 
estes requisitos obrigatórios são 
identificados no programa.

3. Os pagamentos ligados ao agroambiente 
e ao clima abrangem apenas os 
compromissos que ultrapassem as normas 
obrigatórias pertinentes estabelecidas em 
conformidade com o título VI, capítulo I, 
do Regulamento (UE) n.º HR/2012, os 
requisitos mínimos relativos à utilização de 
adubos e produtos fitossanitários e outros 
requisitos obrigatórios pertinentes 
estabelecidos na legislação nacional. Todos 
estes requisitos obrigatórios são 
identificados no programa.

Or. en
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Alteração 1304
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os pagamentos ligados ao agroambiente 
e ao clima abrangem apenas os 
compromissos que ultrapassem as normas 
obrigatórias pertinentes estabelecidas em 
conformidade com o título VI, capítulo I, 
do Regulamento (UE) n.º HR/2012 e 
outras obrigações pertinentes 
estabelecidas no título III, capítulo 2, do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012, os 
requisitos mínimos relativos à utilização de 
adubos e produtos fitossanitários e outros 
requisitos obrigatórios pertinentes 
estabelecidos na legislação nacional. Todos 
estes requisitos obrigatórios são 
identificados no programa.

3. O apoio é concedido apenas 
relativamente a compromissos que 
ultrapassem as normas obrigatórias 
pertinentes estabelecidas em conformidade 
com o título VI, capítulo I, do 
Regulamento (UE) n.º HR/2012, os 
requisitos mínimos relativos à utilização de 
adubos e produtos fitossanitários e outros 
requisitos obrigatórios pertinentes 
estabelecidos na legislação nacional. Todos 
estes requisitos obrigatórios são 
identificados no programa.

Or. fr

Alteração 1305
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os pagamentos ligados ao agroambiente 
e ao clima abrangem apenas os 
compromissos que ultrapassem as normas 
obrigatórias pertinentes estabelecidas em 
conformidade com o título VI, capítulo I, 
do Regulamento (UE) n.º HR/2012 e outras 
obrigações pertinentes estabelecidas no 
título III, capítulo 2, do Regulamento (UE) 
n.º DP/2012, os requisitos mínimos 
relativos à utilização de adubos e produtos 
fitossanitários e outros requisitos 
obrigatórios pertinentes estabelecidos na 

3. Os pagamentos ligados ao agroambiente 
e ao clima abrangem apenas os 
compromissos que ultrapassem as normas 
obrigatórias pertinentes estabelecidas em 
conformidade com o título VI, capítulo I, 
do Regulamento (UE) n.º HR/2012 e outras 
obrigações pertinentes estabelecidas no 
título III, capítulo 2, do Regulamento (UE) 
n.º DP/2012.
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legislação nacional. Todos estes requisitos 
obrigatórios são identificados no 
programa.

Or. en

Alteração 1306
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os pagamentos ligados ao agroambiente 
e ao clima abrangem apenas os 
compromissos que ultrapassem as normas 
obrigatórias pertinentes estabelecidas em 
conformidade com o título VI, capítulo I, 
do Regulamento (UE) n.º HR/2012 e outras 
obrigações pertinentes estabelecidas no 
título III, capítulo 2, do Regulamento (UE) 
n.º DP/2012, os requisitos mínimos 
relativos à utilização de adubos e produtos 
fitossanitários e outros requisitos 
obrigatórios pertinentes estabelecidos na 
legislação nacional. Todos estes requisitos 
obrigatórios são identificados no programa.

3. Os pagamentos ligados ao agroambiente 
e ao clima abrangem apenas os 
compromissos que ultrapassem as normas 
obrigatórias pertinentes estabelecidas em 
conformidade com o título IV, capítulo I, 
do Regulamento (UE) n.º HR/2012 e outras 
obrigações pertinentes estabelecidas no 
título III, capítulo 2, do Regulamento (UE) 
n.º DP/2012. Todos estes requisitos 
obrigatórios são identificados no programa.

Or. en

Justificação

A base de referência para os pagamentos ligados ao agroambiente e ao clima não devem 
evitar a criação, por parte dos Estados-Membros, de uma legislação nacional para a 
proteção da natureza e do ambiente.

Alteração 1307
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os pagamentos ligados ao agro-
ambiente e ao clima abrangem apenas os 
compromissos que ultrapassem as normas 
obrigatórias pertinentes estabelecidas em 
conformidade com o título VI, capítulo I, 
do Regulamento (UE) n.º HR/2012 e outras 
obrigações pertinentes estabelecidas no 
título III, capítulo 2, do Regulamento (UE) 
n.º DP/2012, os requisitos mínimos 
relativos à utilização de adubos e produtos 
fitossanitários e outros requisitos 
obrigatórios pertinentes estabelecidos na 
legislação nacional. Todos estes requisitos 
obrigatórios são identificados no programa.

3. Os pagamentos ligados ao agro-
ambiente e ao clima abrangem apenas os 
compromissos que ultrapassem as normas 
obrigatórias pertinentes estabelecidas em 
conformidade com o título VI, capítulo I, 
do Regulamento (UE) n.º HR/2012 e outras 
obrigações pertinentes estabelecidas no 
título III, capítulo 2, do Regulamento (UE) 
n.º DP/2012, os requisitos mínimos 
relativos à utilização de adubos e produtos 
fitossanitários. Todos estes requisitos 
obrigatórios são identificados no programa.

Or. pt

Alteração 1308
Vasilica Viorica Dăncilă.

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A aplicação da condicionalidade em 
medidas de desenvolvimento rural com 
base em pagamentos por superfície deve 
ser associada a uma abordagem unitária 
aplicável a ambos os pilares no que toca 
às regras relativas ao cálculo das sanções 
de condicionalidade no caso dos 
beneficiários de regimes de pequenos 
agricultores. A execução do pacote 
ambiental como base para esta 
abordagem terá dois efeitos: 
1. O aumento do esforço administrativo 
através de uma sobrecarga do processo de 
programação em relação à definição de 
programas de desenvolvimento rural, 
acompanhada pelo desenvolvimento de 
mecanismos complexos para permitir a 
aplicação  técnica desses regimes de 
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pagamentos.
2. A redução no impacto esperado das 
medidas no apoio à proteção ambiental e 
a na gestão sustentável dos recursos 
naturais e das terras agrícolas.
A introdução do pacote ambiental irá 
conduzir a uma redução no nível de 
pagamentos agroambientais com base em 
critérios que não respeitam os princípios 
de quantificação da perda de rendimentos 
e as despesas adicionais suportadas pelos 
agricultores após a execução dos 
compromissos. Deve ser paga uma 
compensação integral pela perda de 
rendimentos e pelas despesas adicionais 
suportadas em resultado da aplicação de 
medidas agroambientais. 

Or. ro

Alteração 1309
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os pagamentos ligados ao 
agroambiente e ao clima devem incluir 
medidas que incentivem uma gestão 
positiva das normas obrigatórias 
estabelecidas no âmbito do título III, 
capítulo 2, artigo 32.º do Regulamento 
(UE) n.º DP/2012, para estimular mais 
ainda o sucesso do ponto de vista 
ambiental. Tais medidas devem ser 
adaptadas a cada território, de modo a 
alcançar-se o máximo benefício 
ambiental.

Or. en
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Justificação

No sentido de estimular mais ainda o sucesso do ponto de vista ambiental das obrigações das 
áreas de incidência ecológica no âmbito do pagamento da ecologização do 1.º Pilar, deve ser 
incentivada uma gestão positiva através de programas agroambientais.

Alteração 1310
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Pode ser concedido apoio aos 
agricultores no sentido de cumprirem os 
requisitos nacionais para a Gestão 
Integrada das Pragas sempre que esses 
requisitos forem para além dos princípios 
e requisitos comuns estabelecidos nos 
termos da Diretiva 2009/128/CE.

Or. en

Justificação

Cross-compliance envisages integrating Integrated Pest Management under its scope 
according to article 93 of Commission Proposal on Financing, Management and Monitoring 
of the Common Agricultural Policy. However, some Member States might go beyond the 
minimum IPM requirements and principles while transposing the Sustainable Use Directive 
and will impose additional investments and costs to farmers to comply with these standards. 
In this sense, rural development funds should ensure that farmers in those countries have the 
necessary resources to comply with the additional requirements in order to avoid competitive 
disadvantage.

Alteração 1311
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. Caso todos os agricultores gozem 
automaticamente do direito a receber o 
apoio referido no título III, capítulo 2, do 
Regulamento (UE) n.º [DP], as medidas 
agroambientais e climáticas estabelecidas 
no artigo 29.º, n.º 4 não necessitam de ser 
as mesmas que as medidas de 
ecologização, embora os programas 
relativos ao agroambiente e ao clima 
devam ir além dos benefícios da 
ecologização.

Or. en

Alteração 1312
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros procuram
providenciar às pessoas que empreendam a 
realização de operações no âmbito desta 
medida os conhecimentos e as informações 
necessárias para as executar, 
nomeadamente sob a forma de 
aconselhamento especializado relacionado 
com os compromissos e/ou condicionando 
o apoio no âmbito desta medida a uma 
formação adequada.

4. Os Estados-Membros podem
providenciar às pessoas que empreendam a 
realização de operações no âmbito desta 
medida os conhecimentos e as informações 
necessárias para as executar, 
nomeadamente sob a forma de 
aconselhamento especializado relacionado 
com os compromissos e/ou condicionando 
o apoio no âmbito desta medida a uma 
formação adequada.

Or. en

Alteração 1313
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna
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Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros procuram 
providenciar às pessoas que empreendam a 
realização de operações no âmbito desta 
medida os conhecimentos e as informações 
necessárias para as executar, 
nomeadamente sob a forma de 
aconselhamento especializado relacionado 
com os compromissos e/ou condicionando 
o apoio no âmbito desta medida a uma 
formação adequada.

4. Os Estados-Membros garantem às 
pessoas que empreendam a realização de 
operações no âmbito desta medida a 
oportunidade de dispor dos conhecimentos 
e das informações necessárias para as 
executar, nomeadamente sob a forma de 
ativação dos serviços de aconselhamento 
especializado, relacionado com os 
compromissos.

Or. it

Alteração 1314
Vasilica Viorica Dăncilă.

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. É necessária uma disposição 
transitória em relação às novas regras 
para permitir aos beneficiários dos 
pagamentos agroambientais o 
cumprimento das condições de 
elegibilidade que devem ser satisfeitas. 
Muitos dos riscos podem tornar-se 
evidentes numa inspeção: A 
intensificação das atividades agrícolas em 
superfícies de elevado valor natural em 
vez de se assegurar o rendimento agrícola 
ou do agregado, com um efeito adverso 
subsequente em fatores ambientais 
(biodiversidade, água, solo, alterações 
climáticas); A impossibilidade de 
absorção do financiamento afetado a 
objetivos ambientais (25 % da 
contribuição total do FEADER para cada 
programa de desenvolvimento rural).
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Or. ro

Alteração 1315
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os compromissos no âmbito desta 
medida são assumidos durante um período 
de cinco a sete anos. Contudo, se 
necessário, a fim de obter ou manter os 
benefícios ambientais pretendidos, os 
Estados-Membros podem fixar um 
período mais longo nos seus programas 
de desenvolvimento rural para 
determinados tipos de compromissos, 
nomeadamente prevendo a sua 
prorrogação anual após o termo do 
período inicial.

5. No contexto do cumprimento e da 
manutenção dos objetivos ambientais da 
UE, os compromissos no âmbito desta 
medida são assumidos por um período de 
catorze anos, com opção de saída 
decorridos sete anos.

Or. en

Alteração 1316
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os compromissos no âmbito desta 
medida são assumidos durante um período 
de cinco a sete anos. Contudo, se 
necessário, a fim de obter ou manter os 
benefícios ambientais pretendidos, os 
Estados-Membros podem fixar um período 
mais longo nos seus programas de 
desenvolvimento rural para determinados 
tipos de compromissos, nomeadamente 
prevendo a sua prorrogação anual após o 
termo do período inicial.

5. Os compromissos no âmbito desta 
medida são assumidos por princípio 
durante um período de um a sete anos e 
dependem dos investimentos efetuados. 
Contudo, se necessário, a fim de obter ou 
manter os benefícios ambientais 
pretendidos, os Estados-Membros podem 
fixar um período mais longo nos seus 
programas de desenvolvimento rural para 
determinados tipos de compromissos, 
nomeadamente prevendo a sua prorrogação 
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anual após o termo do período inicial. A 
opção de prorrogação anual é também 
possível para compromissos existentes.

Or. de

Justificação

Deveria ser possível determinar o prazo durante o qual vigora uma determinada medida 
agroambiental, e fazê-lo de uma forma individual e separada. Não é ideal aplicar um prazo 
de 5 anos a todas as medidas. A possibilidade de prorrogar anualmente uma medida deveria 
contemplar também projetos já existentes.

Alteração 1317
Marit Paulsen, George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os compromissos no âmbito desta 
medida são assumidos durante um período 
de cinco a sete anos. Contudo, se 
necessário, a fim de obter ou manter os
benefícios ambientais pretendidos, os 
Estados-Membros podem fixar um período 
mais longo nos seus programas de 
desenvolvimento rural para determinados 
tipos de compromissos, nomeadamente 
prevendo a sua prorrogação anual após o 
termo do período inicial.

5. Os compromissos no âmbito desta 
medida são assumidos durante um período 
de cinco a sete anos. Contudo, se 
necessário, a fim de obter ou manter os 
benefícios ambientais pretendidos, os 
Estados-Membros podem fixar um período 
mais longo ou mais curto (mínimo um 
ano) nos seus programas de 
desenvolvimento rural para determinados 
tipos de compromissos, nomeadamente 
prevendo a sua prorrogação anual após o 
termo do período inicial.

Or. en

Alteração 1318
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. Os compromissos no âmbito desta 
medida são assumidos durante um período 
de cinco a sete anos. Contudo, se 
necessário, a fim de obter ou manter os 
benefícios ambientais pretendidos, os 
Estados-Membros podem fixar um período 
mais longo nos seus programas de 
desenvolvimento rural para determinados 
tipos de compromissos, nomeadamente 
prevendo a sua prorrogação anual após o 
termo do período inicial.

5. Os compromissos no âmbito desta 
medida são assumidos durante um período 
de cinco a sete anos. Contudo, se 
necessário, a fim de obter ou manter os 
benefícios ambientais pretendidos, os 
Estados-Membros podem fixar um período 
mais longo ou mais curto nos seus 
programas de desenvolvimento rural para 
determinados tipos de compromissos, 
nomeadamente prevendo a sua prorrogação 
anual após o termo do período inicial.

Or. de

Alteração 1319
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os compromissos no âmbito desta 
medida são assumidos durante um período 
de cinco a sete anos. Contudo, se 
necessário, a fim de obter ou manter os 
benefícios ambientais pretendidos, os 
Estados-Membros podem fixar um período 
mais longo nos seus programas de 
desenvolvimento rural para determinados 
tipos de compromissos, nomeadamente 
prevendo a sua prorrogação anual após o 
termo do período inicial.

5. Os compromissos no âmbito desta 
medida são assumidos durante um período 
de cinco a sete anos. Contudo, se 
necessário, a fim de obter ou manter os 
benefícios ambientais pretendidos, os 
Estados-Membros podem fixar um período 
mais longo nos seus programas de 
desenvolvimento rural para determinados 
tipos de compromissos, nomeadamente 
prevendo a sua prorrogação anual após 
fixado o período inicial. No caso dos 
novos compromissos surgidos na 
sequência direta do compromisso inicial, 
os Estados-Membros podem fixar um 
período mais curto nos seus programas de 
desenvolvimento rural. Nos casos 
devidamente justificados, os Estados-
Membros podem ainda fixar um período 
inicial mais reduzido.

Or. en



AM\909513PT.doc 137/179 PE494.479v01-00

PT

Justificação

Os Estados-Membros devem gozar de flexibilidade para estabelecer a duração mais 
apropriada dos compromissos, segundo as condições específicas das regiões em questão. Os 
novos compromissos surgidos após a fixação do período inicial devem ser independentes no 
caso de sanções. A alteração proposta está de acordo com o texto consolidado e revisto da 
presidência dinamarquesa.

Alteração 1320
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os compromissos no âmbito desta 
medida são assumidos durante um período 
de cinco a sete anos. Contudo, se 
necessário, a fim de obter ou manter os 
benefícios ambientais pretendidos, os 
Estados-Membros podem fixar um período 
mais longo nos seus programas de 
desenvolvimento rural para determinados 
tipos de compromissos, nomeadamente 
prevendo a sua prorrogação anual após o 
termo do período inicial.

5. Os compromissos no âmbito desta 
medida são assumidos durante um período 
de cinco a sete anos. Contudo, se 
necessário, a fim de obter ou manter os 
benefícios ambientais pretendidos, os 
Estados-Membros podem fixar um período 
mais longo nos seus programas de 
desenvolvimento rural para determinados 
tipos de compromissos, nomeadamente 
prevendo a sua prorrogação anual após o 
termo do período inicial. No caso dos 
novos compromissos surgidos na 
sequência direta do compromisso inicial, 
os Estados-Membros podem fixar um 
período mais curto nos seus programas de 
desenvolvimento rural. Nos casos 
devidamente justificados, os Estados-
Membros podem ainda fixar um período 
inicial mais reduzido.

Or. en

Alteração 1321
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. Os compromissos no âmbito desta 
medida são assumidos durante um período 
de cinco a sete anos. Contudo, se 
necessário, a fim de obter ou manter os 
benefícios ambientais pretendidos, os 
Estados-Membros podem fixar um período 
mais longo nos seus programas de 
desenvolvimento rural para determinados 
tipos de compromissos, nomeadamente 
prevendo a sua prorrogação anual após o 
termo do período inicial.

5. Os compromissos no âmbito desta 
medida são assumidos durante um período 
de cinco a sete anos. Contudo, se 
necessário, a fim de obter ou manter os 
benefícios ambientais pretendidos, os 
Estados-Membros podem fixar um período 
mais longo nos seus programas de 
desenvolvimento rural para determinados 
tipos de compromissos, nomeadamente 
prevendo a sua prorrogação anual após o 
termo do período inicial. No caso de 
submedidas e vertentes específicas, são 
estabelecidas disposições para que os 
Estados-Membros assumam 
compromissos nos termos da presente 
medida por períodos inferiores a cinco 
anos.

Or. bg

Alteração 1322
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os compromissos no âmbito desta 
medida são assumidos durante um período 
de cinco a sete anos. Contudo, se 
necessário, a fim de obter ou manter os 
benefícios ambientais pretendidos, os 
Estados-Membros podem fixar um período 
mais longo nos seus programas de 
desenvolvimento rural para determinados 
tipos de compromissos, nomeadamente 
prevendo a sua prorrogação anual após o 
termo do período inicial.

5. Os compromissos no âmbito desta 
medida são assumidos em prazo a 
determinar no programa durante um 
período de cinco a sete anos. Contudo, se 
necessário, a fim de obter ou manter os 
benefícios ambientais pretendidos, os 
Estados-Membros podem fixar um período 
mais longo nos seus programas de 
desenvolvimento rural para determinados 
tipos de compromissos, nomeadamente 
prevendo a sua prorrogação anual após o 
termo do período inicial.

Or. pt
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Alteração 1323
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Georgios Papastamkos

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os pagamentos são concedidos 
anualmente e compensam os beneficiários, 
total ou parcialmente, pelos custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos. 
Se necessário, podem também abranger os 
custos de transação até ao máximo de 20 % 
do prémio pago pelos compromissos 
ligados ao agroambiente e ao clima. Caso 
os compromissos sejam assumidos por 
agrupamentos de agricultores, o nível 
máximo eleva-se a 30 %.

6. Os pagamentos são concedidos 
anualmente e compensam os beneficiários, 
total ou parcialmente, pelos custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos. 
Se necessário, podem também abranger os 
custos de transação até ao máximo de 20 % 
do prémio pago pelos compromissos 
ligados ao agroambiente e ao clima. Caso 
os compromissos sejam assumidos por 
agrupamentos de agricultores, o nível 
máximo eleva-se a 30 %.

Não serão concedidos apoios do FEADER 
às medidas referidas no título III, capítulo 
2, do Regulamento (UE) n.º DP/2012.

Or. de

Justificação

Os principais requisitos para as medidas agroambientais e climáticas ultrapassam os 
requisitos de ecologização no âmbito dos pagamentos diretos. As medidas certificadas 
ambientais e climáticas devem, por conseguinte, preencher automaticamente os requisitos de 
ecologização. Neste sentido, todas as medidas devem ser consideradas e elegíveis quer para a 
ecologização no primeiro pilar quer para o regime agroambiental no segundo pilar.

Alteração 1324
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os pagamentos são concedidos 6. Os pagamentos são concedidos 
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anualmente e compensam os beneficiários, 
total ou parcialmente, pelos custos
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos. 
Se necessário, podem também abranger os 
custos de transação até ao máximo de 20 %
do prémio pago pelos compromissos 
ligados ao agroambiente e ao clima. Caso
os compromissos sejam assumidos por 
agrupamentos de agricultores, o nível 
máximo eleva-se a 30 %.

anualmente e compensam os beneficiários, 
total ou parcialmente, pelo custo adicional
e a perda de rendimentos resultantes dos 
compromissos assumidos. Se necessário, 
podem também abranger os custos de 
transação até ao máximo de 30 % do 
prémio pago pelos compromissos ligados 
ao agroambiente e ao clima. Caso os 
compromissos sejam assumidos por 
agrupamentos de agricultores, o nível 
máximo eleva-se a 40 %. Nos casos 
devidamente justificados, em matéria de 
operações relativas à conservação 
ambiental, pode ser concedido apoio 
forfetariamente ou sob a forma de um 
pagamento único por unidade sempre que 
sejam registadas restrições permanentes 
nas áreas em questão.

Or. en

Justificação

For some areas transaction costs exceed the proposed 20% / 30 % respectively. This is 
especially true for some of the most interesting areas seen from a nature protection 
perspective. If demands for a certain activity e.g. grazing of such areas are not met due to low 
interest from potential beneficiaries it should be considered that transaction costs are too 
high to make a commitment economically sustainably for beneficiaries.One-off payments are 
relevant where permanent obligations are needed in order to reach the aim. For example this 
could be important for measures to enhance carbon conservation and sequestration. 
Furthermore this would be an important step towards simplification. The amendment 
regarding one-off payments is in line with the Danish Presidency’s consolidated revised text.

Alteração 1325
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os pagamentos são concedidos 
anualmente e compensam os beneficiários, 
total ou parcialmente, pelos custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos. 

6. Os pagamentos são concedidos 
anualmente e compensam os beneficiários, 
total ou parcialmente, pelos custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos. 
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Se necessário, podem também abranger os 
custos de transação até ao máximo de 20 %
do prémio pago pelos compromissos 
ligados ao agroambiente e ao clima. Caso 
os compromissos sejam assumidos por 
agrupamentos de agricultores, o nível 
máximo eleva-se a 30 %.

Se necessário, podem também abranger os 
custos de transação até ao máximo de 30 %
do prémio pago pelos compromissos 
ligados ao agroambiente e ao clima. Caso 
os compromissos sejam assumidos por 
agrupamentos de agricultores, o nível 
máximo eleva-se a 30 %.

Or. en

Alteração 1326
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os pagamentos são concedidos 
anualmente e compensam os beneficiários, 
total ou parcialmente, pelos custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos. 
Se necessário, podem também abranger os 
custos de transação até ao máximo de 20 % 
do prémio pago pelos compromissos 
ligados ao agroambiente e ao clima. Caso 
os compromissos sejam assumidos por 
agrupamentos de agricultores, o nível 
máximo eleva-se a 30 %.

6. Os pagamentos são concedidos 
anualmente e compensam os beneficiários, 
total ou parcialmente, pelos custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos. 
Se necessário, podem também abranger os 
custos de transação até ao máximo de 20 % 
do prémio pago pelos compromissos 
ligados ao agroambiente e ao clima. Caso 
os compromissos sejam assumidos por 
agrupamentos de agricultores, o nível 
máximo eleva-se a 30 %. Nos casos 
devidamente justificados, em matéria de 
operações relativas à conservação 
ambiental, pode ser concedido apoio 
forfetariamente ou sob a forma de um 
pagamento único por unidade nos casos 
de compromissos de renúncia à utilização 
comercial das áreas, calculado com base 
nos custos adicionais suportados e na 
perda de rendimentos.

Or. en

Alteração 1327
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os pagamentos são concedidos 
anualmente e compensam os beneficiários, 
total ou parcialmente, pelos custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos. 
Se necessário, podem também abranger os 
custos de transação até ao máximo de 20 % 
do prémio pago pelos compromissos 
ligados ao agro-ambiente e ao clima. Caso
os compromissos sejam assumidos por
agrupamentos de agricultores, o nível 
máximo eleva-se a 30 %.

6. Os pagamentos são concedidos 
anualmente e compensam os beneficiários 
pelos custos adicionais e a perda de 
rendimentos resultantes dos compromissos 
assumidos. Se necessário, podem também 
abranger os custos de transação até ao 
máximo de 20 % do prémio pago pelos 
compromissos ligados ao agro-ambiente e 
ao clima. Para os compromissos dos
agrupamentos será concedido um 
montante fixo por agricultor participante, 
a fim de cobrir o custo adicional de 
adaptação no primeiro ano.
Para efeitos do cálculo do pagamento 
referido neste número, no caso de 
situações em que exista risco de abandono 
das práticas benéficas para o ambiente e 
clima, o EM poderá calcular o apoio com 
base no custo de oportunidade do 
abandono da atividade.

Or. pt

Alteração 1328
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os pagamentos são concedidos 
anualmente e compensam os beneficiários, 
total ou parcialmente, pelos custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos. 
Se necessário, podem também abranger os 
custos de transação até ao máximo de 20 % 
do prémio pago pelos compromissos 
ligados ao agroambiente e ao clima. Caso 

6. Os pagamentos são concedidos 
anualmente e compensam os beneficiários, 
total ou parcialmente, pelos custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos. 
Se necessário, podem também abranger os 
custos de transação até ao máximo de 20 % 
do prémio pago pelos compromissos 
ligados ao agroambiente e ao clima. Caso 
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os compromissos sejam assumidos por 
agrupamentos de agricultores, o nível 
máximo eleva-se a 30 %.

os compromissos sejam assumidos por 
agrupamentos de agricultores ou por 
outros gestores de terras, o nível máximo 
eleva-se a 30 %. Caso o programa de 
desenvolvimento rural não preveja a 
ativação da medida prevista no artigo 31.º 
para as operações que recaem na área das 
diretivas 92/43CEE, 2009/47/CE e 
2000/60/CE, o nível máximo relativo aos 
custos de transação eleva-se a 30 %.

Or. it

Alteração 1329
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os pagamentos são concedidos 
anualmente e compensam os beneficiários, 
total ou parcialmente, pelos custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos. 
Se necessário, podem também abranger os 
custos de transação até ao máximo de 20 % 
do prémio pago pelos compromissos 
ligados ao agroambiente e ao clima. Caso 
os compromissos sejam assumidos por 
agrupamentos de agricultores, o nível 
máximo eleva-se a 30 %.

6. Os pagamentos são concedidos 
anualmente e compensam os beneficiários, 
total ou parcialmente, pelos custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos, 
mesmo tratando-se da manutenção de 
práticas existentes favoráveis ao 
ambiente.

Os custos adicionais e as perdas de 
rendimentos são definidos em 
comparação com as práticas consideradas 
menos favoráveis. Estas correspondem às 
práticas a que as autoridades públicas têm 
o direito de esperar globalmente sobre o 
território em causa no caso de ausência 
de pagamento.
Se necessário, os pagamentos podem 
também abranger os custos de transação 
até ao máximo de 20 % do prémio pago 
pelos compromissos ligados ao 
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agroambiente e ao clima. Caso os 
compromissos resultem de uma ação 
coletiva, o nível máximo eleva-se a 30 %.

Or. fr

Alteração 1330
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os pagamentos são concedidos 
anualmente e compensam os beneficiários,
total ou parcialmente, pelos custos 
adicionais e a perda de rendimentos
resultantes dos compromissos assumidos. 
Se necessário, podem também abranger os 
custos de transação até ao máximo de 20 % 
do prémio pago pelos compromissos 
ligados ao agroambiente e ao clima. Caso 
os compromissos sejam assumidos por 
agrupamentos de agricultores, o nível 
máximo eleva-se a 30 %.

6. Os pagamentos são concedidos 
anualmente e recompensam os 
beneficiários pelos esforços realizados no 
sentido de melhorarem o seu desempenho 
ambiental e climático da exploração, com 
particular destaque para os investimentos 
que abordem os novos desafios em 
matéria de alterações climáticas, energias 
renováveis, gestão dos solos e dos
recursos hídricos e biodiversidade. Se 
necessário, podem também abranger os 
custos de transação até ao máximo de 20 % 
do prémio pago pelos compromissos 
ligados ao agroambiente e ao clima. Caso 
os compromissos sejam assumidos por 
agrupamentos de agricultores, o nível
máximo eleva-se a 30 %.

Or. en

Alteração 1331
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. Os pagamentos são concedidos 
anualmente e compensam os beneficiários, 
total ou parcialmente, pelos custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos. 
Se necessário, podem também abranger os 
custos de transação até ao máximo de 20 % 
do prémio pago pelos compromissos 
ligados ao agroambiente e ao clima. Caso 
os compromissos sejam assumidos por 
agrupamentos de agricultores, o nível 
máximo eleva-se a 30 %.

6. Os pagamentos são concedidos 
anualmente e compensam os beneficiários, 
total ou parcialmente, pelos custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos. 
Se necessário, podem também abranger os 
custos de transação e os custos de uma 
componente de incentivo até ao máximo 
de 20 % do prémio pago pelos 
compromissos ligados ao agroambiente e 
ao clima. Caso os compromissos sejam 
assumidos por agrupamentos de 
agricultores, o nível máximo eleva-se a 30 
%.

Or. de

Justificação

O incentivo para a introdução ou manutenção de processos de produção ecológicos, a 
preservação da paisagem e respetivas características, os recursos naturais e a biodiversidade 
é de interesse público.

Alteração 1332
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os pagamentos são concedidos 
anualmente e compensam os beneficiários, 
total ou parcialmente, pelos custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos. 
Se necessário, podem também abranger os 
custos de transação até ao máximo de 20 % 
do prémio pago pelos compromissos 
ligados ao agroambiente e ao clima. Caso 
os compromissos sejam assumidos por 
agrupamentos de agricultores, o nível 
máximo eleva-se a 30 %.

6. Os pagamentos são concedidos 
anualmente e compensam os beneficiários 
pela totalidade dos custos adicionais e a 
perda de rendimentos resultantes dos 
compromissos assumidos. Se necessário, 
podem também abranger os custos de 
transação até ao máximo de 20 % do 
prémio pago pelos compromissos ligados 
ao agroambiente e ao clima. Caso os 
compromissos sejam assumidos por 
agrupamentos de agricultores, o nível 
máximo eleva-se a 30 %.
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Or. ro

Justificação

De modo a atingir os objetivos de proteção do ambiente e de preservação da biodiversidade, 
é necessário que os agricultores que optem por passar da agricultura convencional para a 
agricultura orgânica sejam compensados totalmente pelos custos adicionais que suportam e 
pela perda de rendimento.

Alteração 1333
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os pagamentos são concedidos 
anualmente e compensam os beneficiários, 
total ou parcialmente, pelos custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos. 
Se necessário, podem também abranger os 
custos de transação até ao máximo de 20 % 
do prémio pago pelos compromissos 
ligados ao agroambiente e ao clima. Caso 
os compromissos sejam assumidos por 
agrupamentos de agricultores, o nível 
máximo eleva-se a 30 %.

6. Os pagamentos são concedidos 
anualmente e compensam os beneficiários, 
total ou parcialmente, pelos custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos. 
Se necessário, podem também abranger os 
custos de transação até ao máximo de 20 % 
do prémio pago pelos compromissos 
ligados ao agroambiente e ao clima. Caso 
os compromissos sejam assumidos por 
agrupamentos de agricultores e/ou de 
outros gestores de terras, o nível máximo 
eleva-se a 30 %.

Or. it

Alteração 1334
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os pagamentos são concedidos 
anualmente e compensam os beneficiários, 

6. Os pagamentos são concedidos 
anualmente e compensam os beneficiários, 
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total ou parcialmente, pelos custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos. 
Se necessário, podem também abranger os 
custos de transação até ao máximo de 20 % 
do prémio pago pelos compromissos 
ligados ao agroambiente e ao clima. Caso 
os compromissos sejam assumidos por 
agrupamentos de agricultores, o nível 
máximo eleva-se a 30 %.

total ou parcialmente, pelos custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos. 
Se necessário, podem também abranger os 
custos de transação até ao máximo de 20 % 
do prémio pago pelos compromissos 
ligados ao agroambiente e ao clima. Caso 
os compromissos sejam assumidos por 
agrupamentos de agricultores ou 
agrupamentos de outros gestores de 
terras, o nível máximo eleva-se a 30 %.

Or. es

Alteração 1335
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Para efeitos do cálculo do pagamento 
referido no número anterior, no caso de 
situações em que exista risco de abandono 
das práticas benéficas para o ambiente e 
clima, o EM poderá recorrer ao conceito 
de custo de oportunidade.

Or. pt

Alteração 1336
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Caso os compromissos da presente 
medida incluam a realização de elementos 
ecológicos que permitam a aplicação de 
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outros compromissos da medida, as 
realizações mencionadas podem ser 
compensadas no âmbito da medida. Nesse 
caso não podem ser objeto de apoio no 
âmbito dos «investimentos não 
produtivos», definidos no artigo 18.º, 
n.º 1, alínea d).

Or. it

Alteração 1337
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Sempre que necessário para assegurar 
a aplicação eficaz da medida, os Estados-
Membros podem recorrer ao 
procedimento referido no artigo 49.º, n.º 
3, para a seleção dos beneficiários.

Suprimido

Or. fr

Alteração 1338
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Não pode ser concedido apoio no âmbito 
desta medida para compromissos 
abrangidos pela medida relativa à 
agricultura biológica.

Não pode ser concedido apoio no âmbito 
desta medida para compromissos 
abrangidos pela medida relativa à 
agricultura biológica. Não pode ser 
concedido apoio no âmbito desta medida 
para compromissos que sejam benéficos 
para o clima, mas tenham um impacto 
negativo no ambiente.

Or. en
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Alteração 1339
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Não pode ser concedido apoio no âmbito 
desta medida para compromissos 
abrangidos pela medida relativa à 
agricultura biológica.

Os pagamentos a título das medidas 
agroambientais e climáticas não podem 
ser concedidos para a conversão ou 
manutenção no âmbito da medida relativa 
à agricultura biológica.

Or. en

Justificação

No âmbito da medida agroambiental, um agricultor pode obter financiamento, p. ex., para 
criar e manter biótopos tradicionais ou amplas zonas-tampão. Esta opção deve manter-se.

Alteração 1340
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Para a conservação dos recursos
genéticos na agricultura, pode ser
concedido apoio a operações não 
abrangidas por disposições ao abrigo dos 
n.os 1 a 8.

9. Para a conservação e utilização 
sustentável e desenvolvimento da 
diversidade genética na agricultura, é
concedido apoio a operações não 
abrangidas por disposições ao abrigo dos 
n.os 1 a 8. Os programas de 
desenvolvimento rural devem 
obrigatoriamente facultar esse apoio. 

Or. en
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Alteração 1341
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 90.º, no respeitante à prorrogação 
anual dos compromissos após o período 
inicial da operação, às condições aplicáveis 
aos compromissos respeitantes à 
extensificação da produção animal ou a 
uma gestão diferente dessa produção, à 
limitação da utilização de adubos, produtos 
fitossanitários ou outros fatores de 
produção, à criação de raças locais em 
risco de abandono ou à preservação dos 
recursos fitogenéticos, bem como à 
definição das operações elegíveis ao abrigo 
do n.º 9.

10. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 90.º, no respeitante à prorrogação 
anual dos compromissos após o período 
inicial da operação, às condições aplicáveis 
aos compromissos respeitantes à 
extensificação da produção animal ou a 
uma gestão diferente dessa produção, à 
orientação da utilização de adubos, 
produtos fitossanitários ou outros fatores 
de produção que favoreçam uma 
agricultura sustentável, à criação de raças 
locais em risco de abandono ou à 
preservação dos recursos fitogenéticos, 
bem como à definição das operações 
elegíveis ao abrigo do n.º 9.

Or. en

Justificação

Um dos principais fatores que levaram à Diretiva da Utilização Sustentável foi a limitação da 
utilização de produtos fitossanitários e a garantia do desenvolvimento de melhores produtos 
com vista à redução do seu impacto no ambiente e na saúde humana. Além disso, o 
Regulamento (CE) n.º 1107/2009 limita o impacto e o risco dos produtos fitossanitários 
através da análise das substâncias ativas. A adoção de medidas adicionais mediante atos 
delegados em matéria de utilização de produtos fitossanitários no contexto da PAC deve, em 
quaisquer circunstâncias, ser orientada nesta mesma direção, de modo a assegurar uma 
coerência entre políticas.

Alteração 1342
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 10
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Texto da Comissão Alteração

10. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 90.º, no respeitante à prorrogação 
anual dos compromissos após o período 
inicial da operação, às condições aplicáveis 
aos compromissos respeitantes à 
extensificação da produção animal ou a 
uma gestão diferente dessa produção, à 
limitação da utilização de adubos, produtos 
fitossanitários ou outros fatores de 
produção, à criação de raças locais em 
risco de abandono ou à preservação dos 
recursos fitogenéticos, bem como à 
definição das operações elegíveis ao abrigo 
do n.º 9.

10. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 90.º, no respeitante à prorrogação 
anual dos compromissos após o período 
inicial da operação, às condições aplicáveis 
aos compromissos respeitantes à 
extensificação da produção animal ou a 
uma gestão diferente dessa produção, à 
orientação da utilização de adubos, 
produtos fitossanitários ou outros fatores 
de produção que favoreçam uma 
agricultura sustentável, à criação de raças 
locais em risco de abandono ou à 
preservação dos recursos fitogenéticos, 
bem como à definição das operações 
elegíveis ao abrigo do n.º 9.

Or. en

Alteração 1343
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A. Com base numa avaliação ex ante, 
os Estados-Membros devem dar 
preferência às medidas agroambientais 
com melhores desempenhos ambientais a 
nível da exploração e da região, ao 
desenvolverem programas ambientais, 
novos ou já existentes, para o próximo 
período de programação, de modo a 
manter a aceitação e a aprofundar o 
impacto desses programas.

Or. en
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Alteração 1344
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 10-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-B. Os Estados-Membros devem 
facilitar a entrada dos agricultores nos 
programas ambientais até ao final do 
período de programação, desde que os 
objetivos não tenham ainda sido 
atingidos.

Or. en

Alteração 1345
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 30

Texto da Comissão Alteração

Artigo 30 Suprimido
Agricultura biológica
1. O apoio no âmbito desta medida é 
concedido, por hectare de SAU, aos 
agricultores ou aos agrupamentos de 
agricultores que se comprometam 
voluntariamente a proceder à reconversão 
para as práticas e métodos da agricultura 
biológica, conforme definidas no 
Regulamento (CE) n.º 834/2007 do 
Conselho, ou a manter tais práticas e 
métodos.
2. O apoio é concedido apenas 
relativamente a compromissos que 
ultrapassem as normas obrigatórias 
pertinentes estabelecidas em 
conformidade com o título VI, capítulo I, 
do Regulamento (UE) n.º HR/2012, aos 
requisitos mínimos relativos à utilização 
de adubos e produtos fitossanitários e 
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outros requisitos obrigatórios pertinentes 
estabelecidos na legislação nacional. 
Todos estes requisitos são identificados no 
programa.
3. Os compromissos no âmbito desta 
medida são assumidos durante um 
período de cinco a sete anos. Se o apoio 
for concedido para a manutenção da 
agricultura biológica, os Estados-
Membros podem prever nos seus 
programas de desenvolvimento rural uma 
prorrogação anual após o termo do 
período inicial.
4. Os pagamentos são concedidos 
anualmente e compensam os 
beneficiários, total ou parcialmente, pelos 
custos adicionais e a perda de 
rendimentos resultantes dos 
compromissos assumidos. Se necessário, 
podem também abranger os custos de 
transação até ao máximo de 20 % do 
prémio pago pelos compromissos. Caso os 
compromissos sejam assumidos por 
agrupamentos de agricultores, o nível 
máximo eleva-se a 30 %.
5. O apoio é limitado aos montantes 
máximos fixados no anexo I.

Or. de

Justificação

Deve rejeitar-se a possibilidade de permitir um subsídio adicional à agricultura biológica em 
relação ao subsídio geral de que usufrui a agricultura, pois ela conduz a distorções 
indesejáveis da concorrência entre as empresas agrícolas. Com os crescentes lucros das 
empresas ecológicas e o aumento dos custos não pode, além disso, usar-se um eventual 
fracasso no mercado como argumento para defender os subsídios.

Alteração 1346
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O apoio no âmbito desta medida é 
concedido, por hectare de SAU, aos 
agricultores ou aos agrupamentos de 
agricultores que se comprometam 
voluntariamente a proceder à reconversão 
para as práticas e métodos da agricultura 
biológica, conforme definidas no 
Regulamento (CE) n.º 834/200735 do 
Conselho, ou a manter tais práticas e 
métodos.

1. O apoio no âmbito desta medida é 
concedido, por hectare de SAU, aos 
agricultores ou aos agrupamentos de 
agricultores que se comprometam 
voluntariamente a proceder à reconversão 
para as práticas e métodos da agricultura 
biológica, conforme definidas no 
Regulamento (CE) n.º 834/200735 do 
Conselho, ou a manter tais práticas e 
métodos. Os programas de 
desenvolvimento rural devem 
obrigatoriamente prever esta medida. 

Or. en

Alteração 1347
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio no âmbito desta medida é 
concedido, por hectare de SAU, aos 
agricultores ou aos agrupamentos de 
agricultores que se comprometam 
voluntariamente a proceder à reconversão 
para as práticas e métodos da agricultura 
biológica, conforme definidas no 
Regulamento (CE) n.º 834/2007 do 
Conselho, ou a manter tais práticas e 
métodos.

1. O apoio no âmbito desta medida é 
concedido, por hectare de SAU e/ou 
cabeças por hectare, aos agricultores ou 
aos agrupamentos de agricultores que se 
comprometam voluntariamente a proceder 
à reconversão para as práticas e métodos da 
agricultura biológica, conforme definidas 
no Regulamento (CE) n.º 834/2007 do 
Conselho, ou a manter tais práticas e 
métodos.

Or. es

Justificação

É necessário incluir a possibilidade de estabelecimento de montantes por unidades de gado, 
caso contrário seria complicado ou até mesmo impossível definir uma medida de promoção 
da pecuária biológica face aos anteriores períodos de programação.



AM\909513PT.doc 155/179 PE494.479v01-00

PT

Alteração 1348
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio é concedido apenas 
relativamente a compromissos que 
ultrapassem as normas obrigatórias 
pertinentes estabelecidas em conformidade 
com o título VI, capítulo I, do 
Regulamento (UE) n.º HR/2012, aos 
requisitos mínimos relativos à utilização 
de adubos e produtos fitossanitários e 
outros requisitos obrigatórios pertinentes 
estabelecidos na legislação nacional.
Todos estes requisitos são identificados no 
programa.

2. O apoio é concedido apenas 
relativamente a compromissos que 
ultrapassem as normas obrigatórias 
pertinentes estabelecidas em conformidade 
com o título VI, capítulo I, do 
Regulamento (UE) n.º HR/2012.

Or. en

Alteração 1349
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio é concedido apenas 
relativamente a compromissos que 
ultrapassem as normas obrigatórias 
pertinentes estabelecidas em conformidade 
com o título VI, capítulo I, do 
Regulamento (UE) n.º HR/2012, aos 
requisitos mínimos relativos à utilização 
de adubos e produtos fitossanitários e 
outros requisitos obrigatórios pertinentes 
estabelecidos na legislação nacional. 
Todos estes requisitos são identificados no 
programa.

2. O apoio é concedido apenas 
relativamente a compromissos que 
ultrapassem as normas obrigatórias 
pertinentes estabelecidas em conformidade 
com o título VI, capítulo I, do 
Regulamento (UE) n.º HR/2012. Todos 
estes requisitos são identificados no 
programa.
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Or. ro

Alteração 1350
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio é concedido apenas 
relativamente a compromissos que 
ultrapassem as normas obrigatórias 
pertinentes estabelecidas em conformidade 
com o título VI, capítulo I, do 
Regulamento (UE) n.º HR/2012, aos 
requisitos mínimos relativos à utilização de 
adubos e produtos fitossanitários e outros 
requisitos obrigatórios pertinentes 
estabelecidos na legislação nacional. 
Todos estes requisitos são identificados no 
programa.

2. O apoio é concedido apenas 
relativamente a compromissos que 
ultrapassem as normas obrigatórias 
pertinentes estabelecidas em conformidade 
com o título VI, capítulo I, do 
Regulamento (UE) n.º HR/2012, aos 
requisitos mínimos relativos à utilização de 
adubos e produtos fitossanitários. Todos 
estes requisitos são identificados no 
programa.

Or. pt

Alteração 1351
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio é concedido apenas 
relativamente a compromissos que 
ultrapassem as normas obrigatórias 
pertinentes estabelecidas em conformidade 
com o título VI, capítulo I, do 
Regulamento (UE) n.º HR/2012, aos 
requisitos mínimos relativos à utilização de 
adubos e produtos fitossanitários e outros 
requisitos obrigatórios pertinentes 
estabelecidos na legislação nacional. Todos 

2. O apoio é concedido apenas 
relativamente a compromissos com 
produção biológica que ultrapassem as 
normas obrigatórias pertinentes 
estabelecidas em conformidade com o 
título VI, capítulo I, do Regulamento (UE) 
n.º HR/2012, aos requisitos mínimos 
relativos à utilização de adubos e produtos 
fitossanitários e outros requisitos 
obrigatórios pertinentes estabelecidos na
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estes requisitos são identificados no 
programa.

legislação nacional. Todos estes requisitos 
são identificados no programa.

Or. en

Alteração 1352
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os compromissos no âmbito desta 
medida são assumidos durante um período 
de cinco a sete anos. Se o apoio for 
concedido para a manutenção da 
agricultura biológica, os Estados-Membros 
podem prever nos seus programas de 
desenvolvimento rural uma prorrogação 
anual após o termo do período inicial.

3. Os compromissos no âmbito desta 
medida são assumidos durante um período 
de cinco a sete anos. Os Estados-Membros 
devem permitir que os agricultores 
assumam também estes compromissos 
depois de 2015, garantindo-lhes um apoio 
por um mínimo de cinco anos ao abrigo 
dos atuais e subsequentes programas da 
PAC após 2020. O abandono dos 
compromissos deverá ser apenas possível 
se não forem apoiadas quaisquer medidas 
equiparáveis nos programas após 2020.
Se o apoio for concedido para a 
manutenção da agricultura biológica, os 
Estados-Membros podem prever nos seus 
programas de desenvolvimento rural uma 
prorrogação anual após o termo do período 
inicial.

Or. de

Justificação

A procura de produtos oriundos da agricultura orgânica está a crescer na UE. Neste sentido, 
o desenvolvimento de explorações orgânicas deve ser elegível ao longo de todo o período de 
programação, por forma a facultar às novas explorações um planeamento de longo prazo.

Alteração 1353
Christel Schaldemose
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Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os compromissos no âmbito desta 
medida são assumidos durante um período 
de cinco a sete anos. Se o apoio for 
concedido para a manutenção da 
agricultura biológica, os Estados-Membros 
podem prever nos seus programas de 
desenvolvimento rural uma prorrogação 
anual após o termo do período inicial.

3. Os compromissos no âmbito desta 
medida são assumidos durante um período 
de cinco a sete anos. Se o apoio for 
concedido para a conversão à agricultura 
biológica, os Estados-Membros podem 
fixar um período inicial mais reduzido, 
correspondente ao período de 
convergência. Se o apoio for concedido 
para a manutenção da agricultura 
biológica, os Estados-Membros podem 
prever nos seus programas de 
desenvolvimento rural uma prorrogação 
anual após o termo do período inicial. No 
caso dos novos compromissos relativos à 
manutenção na sequência direta do 
compromisso inicial, os Estados-Membros 
podem fixar um período mais curto nos 
seus programas de desenvolvimento rural.

Or. en

Alteração 1354
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os compromissos no âmbito desta 
medida são assumidos durante um período 
de cinco a sete anos. Se o apoio for 
concedido para a manutenção da 
agricultura biológica, os Estados-Membros 
podem prever nos seus programas de 
desenvolvimento rural uma prorrogação 
anual após o termo do período inicial.

3. Os compromissos no âmbito desta 
medida são assumidos durante um período 
de cinco a sete anos. Se o apoio for 
concedido para a conversão à agricultura 
biológica, os Estados-Membros podem 
fixar um período inicial mais reduzido, 
correspondente ao período de 
convergência. Se o apoio for concedido 
para a manutenção da agricultura 
biológica, os Estados-Membros podem 
prever nos seus programas de 
desenvolvimento rural uma prorrogação 
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anual após o termo do período inicial. No 
caso dos novos compromissos relativos à 
manutenção na sequência direta do 
compromisso inicial, os Estados-Membros 
podem fixar um período mais curto nos 
seus programas de desenvolvimento rural.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem gozar de flexibilidade para estabelecer a duração mais 
apropriada dos compromissos segundo as condições específicas das regiões em questão. Os 
novos compromissos surgidos após a fixação do período inicial devem ser independentes no 
caso de sanções. A alteração proposta está de acordo com o texto consolidado e revisto da 
presidência dinamarquesa.

Alteração 1355
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os pagamentos são concedidos 
anualmente e compensam os beneficiários, 
total ou parcialmente, pelos custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos. 
Se necessário, podem também abranger os 
custos de transação até ao máximo de 20 % 
do prémio pago pelos compromissos. Caso 
os compromissos sejam assumidos por 
agrupamentos de agricultores, o nível 
máximo eleva-se a 30 %.

4. Os pagamentos são concedidos 
anualmente e compensam os beneficiários, 
total ou parcialmente, pelos custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos resultantes 
da conversão em agricultura biológica. Os 
pagamentos para a manutenção da 
agricultura biológica são concedidos 
anualmente e deverão compensar os 
beneficiários dos custos adicionais e da 
perda de rendimentos resultantes dos 
compromissos assumidos. Se necessário, 
podem também abranger os custos de 
transação até ao máximo de 20 % do 
prémio pago pelos compromissos. Caso os 
compromissos sejam assumidos por 
agrupamentos de agricultores, o nível 
máximo eleva-se a 30 %.

Or. pt
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Alteração 1356
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os pagamentos são concedidos 
anualmente e compensam os beneficiários, 
total ou parcialmente, pelos custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos. 
Se necessário, podem também abranger os 
custos de transação até ao máximo de 20 % 
do prémio pago pelos compromissos. Caso 
os compromissos sejam assumidos por 
agrupamentos de agricultores, o nível 
máximo eleva-se a 30 %.

4. Os pagamentos são concedidos 
anualmente e compensam os beneficiários 
pela totalidade dos custos adicionais e a 
perda de rendimentos resultantes dos 
compromissos assumidos. Se necessário, 
podem também abranger os custos de 
transação até ao máximo de 20 % do 
prémio pago pelos compromissos. Caso os 
compromissos sejam assumidos por 
agrupamentos de agricultores, o nível 
máximo eleva-se a 30 %.

Or. ro

Justificação

À semelhança da situação prevista no artigo 29.º, n.º 6, o nível do pagamento de 
compensação deve abranger todos os custos adicionais suportados, bem como a perda de 
rendimento, pelos beneficiários quando transitaram para a agricultura ecológica.

Alteração 1357
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os pagamentos são concedidos 
anualmente e compensam os beneficiários, 
total ou parcialmente, pelos custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos. 
Se necessário, podem também abranger os 
custos de transação até ao máximo de 20 % 
do prémio pago pelos compromissos. Caso 

4. Os pagamentos são concedidos 
anualmente e compensam os beneficiários 
pela totalidade dos custos adicionais e a 
perda de rendimentos resultantes dos 
compromissos assumidos. Se necessário, 
podem também abranger os custos de 
transação até ao máximo de 20 % do 
prémio pago pelos compromissos. Caso os 
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os compromissos sejam assumidos por 
agrupamentos de agricultores, o nível 
máximo eleva-se a 30 %.

compromissos sejam assumidos por 
agrupamentos de agricultores, o nível 
máximo eleva-se a 30 %.

Or. ro

Alteração 1358
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os pagamentos são concedidos 
anualmente e compensam os beneficiários, 
total ou parcialmente, pelos custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos. 
Se necessário, podem também abranger os 
custos de transação até ao máximo de 20 % 
do prémio pago pelos compromissos. Caso 
os compromissos sejam assumidos por 
agrupamentos de agricultores, o nível 
máximo eleva-se a 30 %.

4. Os pagamentos são concedidos 
anualmente e compensam os beneficiários, 
total ou parcialmente, pelos custos 
adicionais e a perda de rendimentos 
resultantes dos compromissos assumidos. 
Se necessário, podem também abranger os 
custos de transação até ao máximo de 20 % 
do prémio pago pelos compromissos. Caso 
os compromissos resultem de uma ação 
coletiva, o nível máximo eleva-se a 30 %.

Or. fr

Alteração 1359
Liam Aylward, Marit Paulsen, Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 4 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros procuram 
providenciar aos agricultores que 
assumam os compromissos no âmbito 
desta medida os conhecimentos e as 
informações necessários para a 
implementação dos mesmos.

Or. en
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Alteração 1360
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A) Os Estados-Membros procuram 
providenciar aos agricultores que 
assumam os compromissos no âmbito 
desta medida os conhecimentos e 
informações necessários para a 
implementação dos mesmos.

Or. en

Alteração 1361
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros devem 
procurar fornecer e assistir os 
agricultores do conhecimento e 
informações necessários para 
implementar os compromissos assumidos.

Or. pt

Alteração 1362
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros devem definir, 
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nos seus planos de desenvolvimento rural, 
a forma como esta medida pode ser 
combinada com outras medidas do 
presente regulamento, com especial 
referência aos 
artigos 17.º, 18.º, 28.º, 29.º, 31.º e 36.º, de 
modo a expandir a agricultura biológica e 
a cumprir os objetivos ambientais e de 
desenvolvimento económico rural.

Or. en

Alteração 1363
Alyn Smith
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros devem definir, 
nos seus planos de desenvolvimento rural, 
a forma como esta medida pode ser 
combinada com outras medidas do 
presente regulamento, com especial 
referência aos 
artigos 17.º, 18.º, 28.º, 29.º, 31.º e 36.º, de 
modo a fornecerem quadros políticos 
coerentes para a expansão da agricultura 
biológica.

Or. en

Alteração 1364
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros devem 
explicar, nos seus programas de 
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desenvolvimento rural, como é possível 
combinar estas medidas com outras do 
FEADER.

Or. de

Justificação

Os principais requisitos para as medidas agroambientais e climáticas ultrapassam os 
requisitos de ecologização no âmbito dos pagamentos diretos. As medidas certificadas 
ambientais e climáticas devem, por conseguinte, preencher automaticamente os requisitos de 
ecologização. Neste sentido, todas as medidas devem ser consideradas e elegíveis quer para a 
ecologização no primeiro pilar quer para o regime agroambiental no segundo pilar. Várias 
medidas do FEADER devem contribuir para o desenvolvimento.

Alteração 1365
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Independentemente do disposto no 
artigo 30.º, alínea a) (nova), os Estados-
Membros podem optar por incorporar 
medidas biológicas nas medidas 
relacionadas com o agroambiente e o 
clima.

Or. en

Alteração 1366
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B. O apoio pode também cobrir os 
custos advenientes das atividades de 
informação e promoção relativas aos 
produtos biológicos.
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Or. en

Alteração 1367
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 30.º-A
Os Estados-Membros disponibilizam o 
apoio no âmbito desta medida na 
totalidade dos seus territórios. A inclusão 
desta medida nos programas de 
desenvolvimento rural é obrigatória.

Or. en

Alteração 1368
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio no âmbito desta medida é 
concedido anualmente, por hectare de SAU 
ou por hectare de floresta, com vista a 
compensar os beneficiários pelos custos 
incorridos e pela perda de rendimentos 
resultantes das desvantagens decorrentes 
da aplicação das 
Diretivas 92/43/CEE, 2009/147/CE 
e 2000/60/CE nas zonas em questão.

1. O apoio no âmbito desta medida é 
concedido anualmente, por hectare de SAU 
ou por hectare de floresta, com vista a 
compensar os beneficiários pelos custos 
incorridos e pela perda de rendimentos 
resultantes das desvantagens decorrentes 
da aplicação das 
Diretivas 92/43/CEE, 2009/147/CE 
e 2000/60/CE nas zonas em questão.

Os Estados-Membros podem conceder 
apoio forfetariamente ou sob a forma de 
um pagamento único por unidade sempre 
que sejam registadas restrições 
permanentes nas áreas em questão.

Or. en
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Justificação

Muitas das atividades necessárias para alcançar os objetivos das diretivas referidas neste 
artigo ou são irreversíveis (por exemplo, a criação de zonas húmidas) ou têm de ser 
permanentes para obterem pleno efeito (por exemplo, as obrigações de reforçar a 
conservação e o sequestro de carbono). Os pagamentos únicos constituem uma ferramenta 
eficaz que, além disso, resulta numa simplificação administrativa substancial.

Alteração 1369
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio no âmbito desta medida é 
concedido anualmente, por hectare de SAU
ou por hectare de floresta, com vista a 
compensar os beneficiários pelos custos 
incorridos e pela perda de rendimentos 
resultantes das desvantagens decorrentes 
da aplicação das 
Diretivas 92/43/CEE, 2009/147/CE 
e 2000/60/CE nas zonas em questão.

1. O apoio no âmbito desta medida é 
concedido anualmente, por hectare de terra 
agrícola ou por hectare de floresta, com 
vista a compensar os beneficiários pelos 
custos incorridos e pela perda de 
rendimentos resultantes das desvantagens 
decorrentes da aplicação das 
Diretivas 92/43/CEE, 2009/147/CE 
e 2000/60/CE nas zonas em questão.

Or. en

Alteração 1370
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio é concedido aos agricultores e 
aos proprietários florestais privados e 
respetivas associações. Pode também, em 
casos devidamente justificados, ser 
concedido a outros gestores de terras.

2. O apoio é concedido aos agricultores e 
aos proprietários florestais privados e 
respetivas associações, bem como a outros 
gestores de terras.

Or. en
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Alteração 1371
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio é concedido aos agricultores e 
aos proprietários florestais privados e 
respetivas associações. Pode também, em 
casos devidamente justificados, ser 
concedido a outros gestores de terras.

2. O apoio é concedido aos agricultores e 
aos proprietários florestais privados e 
respetivas associações, bem como aos 
municípios que são proprietários 
florestais. Pode também, em casos 
devidamente justificados, ser concedido a 
outros gestores de terras.

Or. de

Alteração 1372
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio é concedido aos agricultores e 
aos proprietários florestais privados e 
respetivas associações. Pode também, em 
casos devidamente justificados, ser 
concedido a outros gestores de terras.

2. O apoio é concedido aos agricultores e 
aos proprietários florestais privados e 
respetivas associações. Pode também, em 
casos devidamente justificados, ser 
concedido a outros gestores de terras ou 
municípios e respetivas associações.

Or. en

Alteração 1373
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O apoio é concedido aos agricultores e 
aos proprietários florestais privados e 
respetivas associações. Pode também, em 
casos devidamente justificados, ser 
concedido a outros gestores de terras.

2. O apoio é concedido aos agricultores e 
aos proprietários florestais privados e 
respetivas associações, bem como a 
organismos públicos de gestão florestal 
que não beneficiam de fundos dos 
orçamentos nacionais Pode também, em 
casos devidamente justificados, ser 
concedido a outros gestores de terras.

Or. ro

Alteração 1374
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio é concedido aos agricultores e 
aos proprietários florestais privados e 
respetivas associações. Pode também, em 
casos devidamente justificados, ser 
concedido a outros gestores de terras.

2. O apoio é concedido aos agricultores e 
aos proprietários florestais privados e 
respetivas associações de agricultores e de 
proprietários florestais privados. Pode 
também, em casos devidamente 
justificados, ser concedido a outros 
gestores de terras.

Or. bg

Alteração 1375
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O apoio aos agricultores ligado às 
Diretivas 92/43/CEE e 2009/147/CE é 
concedido apenas em relação às
desvantagens resultantes dos requisitos 

3. O apoio aos agricultores ligado às 
Diretivas 92/43/CEE e 2009/147/CE é 
concedido em relação a todas as 
desvantagens resultantes da aplicação das 
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que vão além das boas condições 
agrícolas e ambientais previstas no artigo 
94.º e no anexo II do Regulamento (UE) 
n.º HR/2012 do Conselho.

referidas diretivas.

Or. it

Alteração 1376
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O apoio aos agricultores ligado às 
Diretivas 92/43/CEE e 2009/147/CE é 
concedido apenas em relação às 
desvantagens resultantes dos requisitos que 
vão além das boas condições agrícolas e 
ambientais previstas no artigo 94.º e no 
anexo II do Regulamento (UE) 
n.º HR/2012 do Conselho.

3. O apoio aos agricultores ligado às 
Diretivas 92/43/CEE e 2009/147/CE é 
concedido apenas em relação às 
desvantagens resultantes dos requisitos que 
vão além das boas condições agrícolas e 
ambientais previstas no artigo 94.º e no 
anexo II do Regulamento (UE) 
n.º HR/2012 do Conselho e está 
condicionado à existência de obrigações 
de gestão específicas decorrentes do 
cumprimento dos objetivos das referidas 
diretivas.

Or. en

Alteração 1377
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O apoio aos agricultores ligado às 
Diretivas 92/43/CEE e 2009/147/CE é 
concedido apenas em relação às 
desvantagens resultantes dos requisitos que 
vão além das boas condições agrícolas e 
ambientais previstas no artigo 94.º e no 

3. O apoio aos agricultores ligado às 
Diretivas 92/43/CEE e 2009/147/CE é 
concedido apenas em relação às 
desvantagens resultantes dos requisitos que 
vão além das boas condições agrícolas e 
ambientais previstas no artigo 94.º e no 
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anexo II do Regulamento (UE) n.º 
HR/2012 do Conselho.

anexo II do Regulamento (UE) n.º 
HR/2012 do Conselho. Para efeitos do 
cálculo do pagamento referido neste 
número, no caso de situações em que 
exista risco de abandono das práticas 
benéficas para o ambiente e clima, o EM 
poderá calcular o apoio com base no 
custo de oportunidade do abandono da 
atividade.

Or. pt

Alteração 1378
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. O apoio aos agricultores ligado à 
Diretiva 2000/60/CE é concedido apenas 
em relação a requisitos específicos que:

4. O apoio aos agricultores ligado à 
Diretiva 2000/60/CE é concedido apenas 
em relação a requisitos específicos que vão 
além dos requisitos regulamentares em 
matéria de gestão e de boas condições 
agrícolas e ambientais previstos no título 
VI, capítulo 1, do Regulamento (UE) n.º 
HR/2012.

Or. fr

Alteração 1379
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) tenham sido introduzidos pela Diretiva 
2000/60/CE, estejam em conformidade 
com os programas de medidas previstos 
nos planos de gestão das bacias 
hidrográficas para efeitos da 

Suprimido
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concretização dos objetivos ambientais da 
mesma diretiva e ultrapassem as medidas 
necessárias à execução de outra 
legislação da União em matéria de 
proteção dos recursos hídricos;

Or. fr

Alteração 1380
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) vão além dos requisitos legais de gestão 
e das boas condições agrícolas e 
ambientais previstos no título VI, capítulo 
1, do Regulamento (UE) n.º HR/2012 e 
das obrigações estabelecidas no título III, 
capítulo 2, do Regulamento (UE) 
n.º DP/2012;

Suprimido

Or. fr

Alteração 1381
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Vão além dos requisitos legais de 
gestão e das boas condições agrícolas e 
ambientais previstos no título VI, capítulo 
1, do Regulamento (UE) n.º HR/2012 e 
das obrigações estabelecidas no título III, 
capítulo 2, do Regulamento (UE) 
n.º DP/2012;

Suprimido

Or. it
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Alteração 1382
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Vão além dos requisitos legais de 
gestão e das boas condições agrícolas e 
ambientais previstos no título VI, 
capítulo 1, do Regulamento (UE) 
n.º HR/2012 e das obrigações 
estabelecidas no título III, capítulo 2, do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012;

b) Vão além das boas condições agrícolas e 
ambientais previstas no artigo  94.º e no 
Anexo II do Regulamento do Conselho
(UE) N.º HR/2012.

Or. en

Alteração 1383
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Vão além dos requisitos legais de 
gestão e das boas condições agrícolas e 
ambientais previstos no título VI, 
capítulo 1, do Regulamento (UE) 
n.º HR/2012 e das obrigações 
estabelecidas no título III, capítulo 2, do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012;

b) Vão além das boas condições agrícolas e 
ambientais previstas no título VI, 
capítulo 1, do Regulamento (UE) 
n.º HR/2012.

Or. en

Justificação

Alinhamento da base de referência para os pagamentos relativos às zonas designadas Natura 
2000 e Diretiva-Quadro Água (DQA). A política de desenvolvimento rural deve possuir 
ferramentas adequadas para garantir a implementação da DQA. Ao estabelecer uma base de 
referência mais elevada para pagamentos no âmbito da DQA, a regulação corre o risco de 
inibir a implementação desta diretiva e as vantagens ambientais dela resultantes.
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Alteração 1384
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Vão além dos requisitos legais de 
gestão e das boas condições agrícolas e 
ambientais previstos no título VI, 
capítulo 1, do Regulamento (UE) 
n.º HR/2012 e das obrigações 
estabelecidas no título III, capítulo 2, do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012;

b) Vão além das boas condições agrícolas e 
ambientais previstas no título VI, 
capítulo 1, do Regulamento (UE) 
n.º HR/2012.

Or. en

Justificação

As três diretivas devem ter a mesma base de referência. Além disso, a Diretiva-Quadro Água 
pode impor grandes alterações na utilização da terra e resultar numa renúncia a terrenos 
agrícolas, pela qual o agricultor deve ser compensado.

Alteração 1385
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Vão além dos requisitos legais de 
gestão e das boas condições agrícolas e 
ambientais previstos no título VI, capítulo 
1, do Regulamento (UE) n.º HR/2012 e das 
obrigações estabelecidas no título III, 
capítulo 2, do Regulamento (UE) 
n.º DP/2012;

(b) Vão além dos requisitos legais de 
gestão e das boas condições agrícolas e 
ambientais previstos no título VI, capítulo 
1, do Regulamento (UE) n.º HR/2012;

Or. es
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Justificação

Não devem ser incluídas as práticas da componente ecológica na linha de base do apoio da 
Diretiva-Quadro da Água, uma vez que as condições para estes pagamentos deveriam ser as 
mesmas que as dos pagamentos Natura 2000.

Alteração 1386
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Vão além dos requisitos legais de 
gestão e das boas condições agrícolas e 
ambientais previstos no título VI, capítulo 
1, do Regulamento (UE) n.º HR/2012 e das 
obrigações estabelecidas no título III, 
capítulo 2, do Regulamento (UE) 
n.º DP/2012;

(b) Vão além dos requisitos legais de 
gestão e das boas condições agrícolas e 
ambientais previstos no título VI, capítulo 
1, do Regulamento (UE) n.º HR/2012;

Or. es

Justificação

Não devem ser incluídas as práticas da componente ecológica na linha de base do apoio da 
Diretiva-Quadro da Água, visto que as condições para estes pagamentos deveriam ser as 
mesmas que as dos pagamentos Natura 2000.

Alteração 1387
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Vão além dos requisitos legais de 
gestão e das boas condições agrícolas e 
ambientais previstos no título VI, capítulo 
1, do Regulamento (UE) n.º HR/2012 e das 
obrigações estabelecidas no título III, 
capítulo 2, do Regulamento (UE) 

(b) Vão além dos requisitos legais de 
gestão e das boas condições agrícolas e 
ambientais previstos no título VI, capítulo 
1, do Regulamento (UE) n.º HR/2012;
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n.º DP/2012;

Or. es

Justificação

As condições dos pagamentos da Diretiva-Quadro da Água podem ser as mesmas dos 
pagamentos Natura 2000, desde que sejam incluídas as práticas da componente ecológica na 
linha de base para o apoio da Diretiva-Quadro da Água.

Alteração 1388
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Vão além do nível de proteção da 
legislação da União em vigor aquando da 
adoção da Diretiva 2000/60/CE, em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 9, da 
mesma diretiva; e

Suprimido

Or. fr

Alteração 1389
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) imponham alterações importantes no 
tipo de utilização das terras e/ou 
restrições importantes nas práticas 
agrícolas de que resulte uma perda de 
rendimentos significativa.

Suprimido

Or. fr
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Alteração 1390
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 31.º – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Imponham alterações importantes no 
tipo de utilização das terras e/ou restrições 
importantes nas práticas agrícolas de que 
resulte uma perda de rendimentos 
significativa.

(d) Imponham alterações no tipo de 
utilização das terras e/ou restrições nas 
práticas agrícolas de que resulte uma perda 
de rendimentos.

Or. es

Justificação

Deve evitar-se que algumas explorações que sofram perdas fiquem excluídas do acesso aos 
apoios em questão.

Alteração 1391
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) imponham alterações importantes no 
tipo de utilização das terras e/ou restrições 
importantes nas práticas agrícolas de que 
resulte uma perda de rendimentos 
significativa.

d) imponham alterações importantes no 
tipo de utilização das terras e/ou restrições 
importantes nas práticas agrícolas ou na 
manutenção de práticas existentes 
favoráveis ao ambiente de que resulte
comparativamente uma perda de 
rendimentos significativa.

Or. fr

Alteração 1392
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 6 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) as zonas agrícolas e florestais Natura 
2000 designadas nos termos das Diretivas 
92/43/CEE e 2009/147/CE;

a) as zonas agrícolas e florestais Natura 
2000 designadas nos termos das Diretivas 
92/43/CEE e 2009/147/CE, bem como as 
referidas no artigo 12.º da Diretiva 
92/43/CEE, e que se encontram fora das 
zonas previstas no artigo 6.º da Diretiva 
92/43/CEE ou no artigo 4.º da Diretiva 
2009/14/CE, quando incluem espécies ou 
habitats abrangidos por essas diretivas;

Or. fr

Alteração 1393
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Outras zonas de proteção da natureza 
delimitadas com restrições ambientais no 
domínio agrícola ou silvícola que 
contribuam para a aplicação do artigo 10.º 
da Diretiva 92/43/CEE. Estas zonas não 
excedem, por programa de 
desenvolvimento rural, 5 % das zonas 
Natura 2000 designadas abrangidas pelo 
seu âmbito de aplicação territorial;

Outras zonas de proteção da natureza 
delimitadas com restrições ambientais no 
domínio agrícola ou silvícola que 
contribuam para a melhoria das 
populações de espécies visadas no 
anexo IV da Diretiva 92/43/CEE, para a 
aplicação do artigo 10.º da Diretiva 
92/43/CEE e para todas as espécies de 
aves, de acordo com o artigo 1.º da 
Diretiva 2009/147/CE. Estas zonas, 
referidas neste ponto, não excedem, por 
programa de desenvolvimento rural, 7 % 
das zonas Natura 2000 designadas 
abrangidas pelo seu âmbito de aplicação 
territorial.

Or. en

Alteração 1394
Karin Kadenbach
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Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A Os Estados-Membros devem 
certificar-se de que, no plano de 
financiamento, são apresentados 
orçamentos separados para as zonas 
agrícolas Natura 2000, para as zonas 
florestais Natura 2000 e para os 
pagamentos a título da Diretiva-Quadro 
Água.

Or. en

Alteração 1395
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 31-A.º
Culturas Permanentes

Sem prejuízo das necessidades comuns de 
investimento e da renovação das 
instalações, os agricultores garantem a 
manutenção das culturas permanentes.

Or. it

Alteração 1396
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os pagamentos aos agricultores de zonas 
de montanha ou outras zonas sujeitas a 
condicionantes naturais ou outras 

Os pagamentos aos agricultores de zonas 
de montanha ou outras zonas sujeitas a 
condicionantes naturais ou outras 
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condicionantes específicas são concedidos 
anualmente, por hectare de SAU, para os 
compensar pelos custos adicionais e pela 
perda de rendimentos resultantes das 
limitações à produção agrícola na zona em 
causa.

condicionantes específicas, em particular 
aos agricultores com atividades nos 
sistemas agrícolas de elevado valor 
natural, são concedidos anualmente, por 
hectare de SAU, para os compensar pelos 
custos adicionais e pela perda de 
rendimentos resultantes das limitações à 
produção agrícola na zona em causa.

Or. pl

Justificação

Para além das zonas de montanha e das sujeitas a outras condicionantes específicas, é 
necessário ter especialmente em conta as zonas de elevado valor natural onde os rendimentos 
agrícolas são geralmente baixos, o que resulta numa intensificação das atividades agrícolas 
e, por conseguinte, leva à redução dos recursos naturais e paisagísticos dessas zonas.


