
AM\909517PT.doc PE494.483v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

2011/0280(COD)

23.7.2012

ALTERAÇÕES
1244 - 1580

Projeto de relatório
Luis Manuel Capoulas Santos
(PE474.052v01)

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece regras para os pagamentos diretos aos agricultores ao abrigo de 
regimes de apoio no âmbito da política agrícola comum

Proposta de regulamento
(COM(2011) 625final/2 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD))



PE494.483v01-00 2/177 AM\909517PT.doc

PT

AM_Com_LegReport



AM\909517PT.doc 3/177 PE494.483v01-00

PT

Alteração 1244
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, Emma 
McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 29

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 1245
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta de regulamento
Artigo 29

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 1246
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Título 3 – capítulo 2 - título

Texto da Comissão Alteração

Pagamento por práticas agrícolas 
benéficas para o clima e o ambiente

Suprimido

Or. en

Alteração 1247
Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre
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Proposta de regulamento
Título 3 – capítulo 2 - título

Texto da Comissão Alteração

Pagamento por práticas agrícolas 
benéficas para o clima e o ambiente

Suprimido

Or. en

Alteração 1248
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Título 3 – capítulo 2 - título

Texto da Comissão Alteração

Pagamento por práticas agrícolas 
benéficas para o clima e o ambiente

Suprimido

Or. en

Alteração 1249
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Título 3 – capítulo 2 - título

Texto da Comissão Alteração

Pagamento por práticas agrícolas 
benéficas para o clima e o ambiente

Pagamentos para criação de sistemas de 
exploração agrícola sustentáveis e 
avançados, gestão ambiental e atenuação
das alterações climáticas

Or. en

Alteração 1250
Britta Reimers
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Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores com direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1 
observam nos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, as seguintes 
práticas agrícolas benéficas para o clima 
e o ambiente:

Suprimido

a) Dispor de três culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 3 
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio 
ou totalmente dedicadas a culturas sob 
água durante uma parte significativa do 
ano;
b) Manter os prados permanentes 
existentes na sua exploração; e
c) Dispor de uma superfície de interesse 
ecológico na sua superfície agrícola.

Or. de

Alteração 1251
Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Janusz Wojciechowski, 
Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores com direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1 
observam nos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, as seguintes 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 

1. Os Estados-Membros concedem um 
pagamento anual às práticas agrícolas 
benéficas para o clima e o ambiente aos 
agricultores com direito a um pagamento 
ao abrigo do regime de pagamento de base 
referido no capítulo 1, desde que observem 
nos seus hectares elegíveis, definidos no 
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o ambiente: artigo 25.º, n.º 2, pelo menos uma das
seguintes práticas:

a) Aplicação de, pelo menos, 10 % da 
quota nacional de pagamentos diretos 
pelos Estados-Membros para o 
financiamento de medidas agroambientais 
com objetivos determinados no segundo 
pilar: além do nível existente e 100 % 
financiadas pela UE.
b-1) «Agricultores considerados 
ecológicos por definição»
Os Estados-Membros podem optar por um 
dos seguintes critérios:
- produção agrícola biológica;
- agricultura sustentável 100 % 
certificada;
- > 50 % de prados ou < 15 ha ou 1/3 das 
dimensões agrícolas médias nas terras 
aráveis dos Estados-Membros (os EM 
podem escolher uma das opções);
- explorações agrícolas que participem em 
determinados programas agroambientais 
com, pelo menos, 20 % da sua área 
agrícola elegível;
- explorações agrícolas que tenham, pelo 
menos, 20 % da sua área agrícola elegível 
situada em zonas Natura 2000;
- explorações agrícolas que tenham, pelo 
menos, 20 % de hectares elegíveis 
ocupados por zonas florestais, em 
parcelas com área máxima de 15 ha.
b-2) Outros «agricultores não 
considerados ecológicos por definição»
Os Estados-Membros devem selecionar, 
pelo menos, três das seguintes medidas de 
ecologização, obrigatórias para os 
agricultores.
Em alternativa, os Estados-Membros 
podem permitir aos agricultores que 
optem por três medidas de ecologização de 
uma lista mais longa definida pelos 
Estados-Membros.
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O pagamento de base é independente do 
pagamento de ecologização de 15 %.
Elementos da lista:
- zonas de prioridade ecológica;
Áreas contabilizadas como 5 % de «zonas 
de prioridade ecológica»:
terras aráveis de explorações situadas em 
zonas Natura 2000 ou noutras zonas 
protegidas; terras agrícolas de 
explorações que participem em 
determinados programas agroambientais; 
terras sem fertilização com nitrogénio; 
terras agrícolas com elementos 
paisagísticos (por exemplo, superfícies 
florestadas, sebes, socalcos), faixas de 
proteção, terras não cultivadas (terras 
deixadas em pousio).
As terras com culturas permanentes estão 
isentas das disposições.
Para aumentar as vantagens das medidas 
de terras de prioridade ecológica para o 
ambiente e a biodiversidade, os 
Estados-Membros podem optar por uma 
abordagem coletiva, sendo que os 
requisitos são satisfeitos por um grupo de 
agricultores a nível regional;
- diversificação das culturas;
- proteção dos prados permanentes;
- 2 % de terras de prioridade ecológica em 
prados;
- cobertura dos solos/culturas 
intercalares;
- terras com pastagens e outras culturas 
perenes;
- planos de gestão de adubos e/ou de 
solos;
- eficiência energética certificada (fatores 
de produção reduzidos, eficiência 
melhorada dos recursos, disponibilização 
de energias alternativas ou 
matérias-primas renováveis);
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- utilização de [menos de 10 %] dos 
limites máximos nacionais dos 
pagamentos diretos pelos 
Estados-Membros para o financiamento 
de medidas agroambientais com objetivos 
determinados [prioridade 4 e 5 do 
segundo pilar; além (do nível existente), 
100 % financiadas pela UE].
c) Em regras de condicionalidade, que 
disponibilizam 2 % de áreas com mais de 
50 ha para proteção ambiental e climática 
e tendo em conta os elementos 
paisagísticos existentes.

Or. de

Alteração 1252
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores com direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1 
observam nos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, as seguintes
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente:

1. Os Estados-Membros devem conceder 
um pagamento anual para práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente aos agricultores com direito a 
um pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1.
Os agricultores que satisfaçam as 
exigências estabelecidas no artigo 29.º, 
n.º 4, no que diz respeito ao critério 
relativo à ecologização, têm, ipso facto, 
direito a este pagamento. Os 
Estados-Membros devem selecionar 
quatro medidas da seguinte lista e os 
agricultores observam nos seus hectares 
elegíveis, definidos no artigo 25.º, n.º 2, 
duas das práticas agrícolas selecionadas a 
nível nacional ou regional:

Or. en
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Alteração 1253
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores com direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1 
observam nos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, as seguintes
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente:

1. Os agricultores com direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1 
observam nos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, duas práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente extraídas pelo Estado-Membro 
de uma lista europeia exaustiva.
Os Estados-Membros escolhem, no 
mínimo, cinco práticas agrícolas 
favoráveis ao clima e ao ambiente numa 
lista europeia exaustiva.
Os Estados-Membros podem escolher 
dentre as práticas agrícolas favoráveis ao 
clima e ao ambiente que se seguem:

Or. fr

Alteração 1254
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores com direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1 
observam nos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, as seguintes 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente:

1. Os agricultores com direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1 
observam nos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, devem 
escolher no mínimo uma das seguintes 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente, sem que para tal haja redução 
drástica da capacidade produtiva da 
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exploração:

Or. pt

Alteração 1255
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores com direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1 
observam nos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, as seguintes 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente:

1. Deve ser concedido um pagamento 
anual adicional aos agricultores com 
direito a um pagamento ao abrigo do 
regime de pagamento de base referido no 
capítulo 1 e que realizam nos seus hectares 
elegíveis, definidos no artigo 25.º, n.º 2, 
duas das seguintes práticas agrícolas 
benéficas para o clima e o ambiente:

Or. en

Alteração 1256
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores com direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1 
observam nos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, as seguintes 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente:

1. Deve ser concedido um pagamento 
anual adicional aos agricultores com 
direito a um pagamento ao abrigo do 
regime de pagamento de base referido no 
capítulo 1 e que realizam nos seus hectares 
elegíveis, definidos no artigo 25.º, n.º 2, 
duas das seguintes práticas agrícolas 
benéficas para o clima e o ambiente:

Or. en
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Alteração 1257
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores com direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1 
observam nos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, as seguintes 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente:

1. Os Estados-Membros devem conceder 
um pagamento anual às práticas agrícolas 
benéficas para o clima e o ambiente aos 
agricultores com direito a um pagamento 
ao abrigo do regime de pagamento de base 
referido no capítulo 1, desde que observem
nos seus hectares elegíveis, definidos no 
artigo 25.º, n.º 2, três das seguintes práticas 
agrícolas:

Or. en

Justificação

Uma abordagem de opções múltiplas daria mais flexibilidade aos Estados-Membros bem 
como às regiões para adaptarem melhor as suas circunstâncias específicas, necessidades e 
condições agronómicas às medidas ecológicas. É menos provável que uma abordagem de 
modelo único traga vantagens significativas para o ambiente e para o clima.

Alteração 1258
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores com direito a um
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1 
observam nos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, as seguintes 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente:

1. Os Estados-Membros devem conceder 
um pagamento anual aos agricultores que
observem nos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, pelo menos 
três das seguintes práticas agrícolas 
benéficas para o clima e o ambiente:

Or. en
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Alteração 1259
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores com direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1 
observam nos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, as seguintes 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente:

1. Os agricultores com direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento único referido no capítulo 1 
podem decidir observar nos seus hectares 
elegíveis, definidos no artigo 25.º, n.º 2, 
pelo menos três das seguintes práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente:

Or. en

Alteração 1260
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores com direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1 
observam nos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, as seguintes 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente:

1. Os agricultores com direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento único referido no capítulo 1 
podem decidir observar nos seus hectares 
elegíveis, definidos no artigo 25.º, n.º 2, 
pelo menos três das seguintes práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente:

Or. en

Alteração 1261
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores com direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1 
observam nos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, as seguintes 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente:

1. Os agricultores com direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1, 
devem receber um pagamento 
suplementar, desde que observem nos seus 
hectares elegíveis, definidos no artigo 25.º, 
n.º 2, quatro das seis seguintes práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente:

Or. en

Alteração 1262
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores com direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1 
observam nos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, as seguintes 
práticas agrícolas benéficas para o clima 
e o ambiente:

1. Os agricultores com direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1 
adaptam, entre 2014 e 2020, nos seus 
hectares elegíveis, definidos no artigo 25.º, 
n.º 2, uma transição dinâmica para 
sistemas exploração agrícola sustentáveis 
que respondam, de forma integrada, aos 
desafios ambientais, climáticos, de
biodiversidade, de gestão da água e do 
solo, ou seja:

Or. en

Justificação

Uma transição dinâmica para um sistema de exploração agrícola sustentável dará aos 
agricultores tempo suficiente para que se adaptem às novas condições. Os pagamentos 
previstos para a ecologização deverão, por isso, começar em 20 % em 2014 e aumentar para 
50 % até 2020. Os agricultores perderão até 100 % dos pagamentos ao abrigo do regime de 
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pagamento de base se não aplicarem, de forma adequada, as medidas ecológicas.

Alteração 1263
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 29 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores com direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1 
observam nos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, as seguintes 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente:

1. Os Estados-Membros concedem um 
pagamento anual para práticas agrícolas 
benéficas para o clima e o ambiente aos 
agricultores com direito a um pagamento 
ao abrigo do regime de pagamento de base 
referido no capítulo 1 se estes aplicarem, 
nos seus hectares que devem cumprir os
requisitos relativos à ecologização, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, as seguintes 
práticas agrícolas

Or. it

Alteração 1264
James Nicholson, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores com direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1 
observam nos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, as seguintes 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente:

1. Deve ser concedido um pagamento 
anual adicional aos agricultores com 
direito a um pagamento ao abrigo do 
regime de pagamento de base referido no 
capítulo 1 que se encontrem abrangidos 
pelo regime de pagamento único referido 
no capítulo 1 e que realizem, nos seus 
hectares elegíveis, as seguintes práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente:
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Or. en

Alteração 1265
Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores com direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1 
observam nos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, as seguintes 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente:

1. Deve ser concedido um pagamento 
adicional aos agricultores com direito a 
um pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1
que se encontrem abrangidos pelo regime 
de pagamento único referido no capítulo 
1 e que realizem, nos seus hectares 
elegíveis, definidos no artigo 25.º, n.º 2, as 
seguintes práticas agrícolas benéficas para 
o clima e o ambiente:

Or. en

Alteração 1266
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração 

1. Os agricultores com direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1 
observam nos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, as seguintes 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente:

1. Os Estados-Membros concedem um 
pagamento complementar aos agricultores 
com direito a um pagamento ao abrigo do 
regime de pagamento de base referido no 
capítulo 1 cujas explorações respeitam nos 
seus hectares elegíveis, definidos no artigo 
25.º, n.º 2, as seguintes práticas agrícolas 
benéficas para o clima e o ambiente:

Or. es
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Alteração 1267
Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores com direito a um
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1
observam nos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, as seguintes 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente:

1. Um pagamento adicional é concedido 
aos agricultores que observam nos seus 
hectares elegíveis, definidos no artigo 25.º, 
n.º 2, as seguintes práticas agrícolas 
benéficas para o clima e o ambiente:

Or. fr

Alteração 1268
Robert Dušek

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores com direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1 
observam nos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, as seguintes 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente:

1. Os agricultores com direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1 
podem candidatar-se a um pagamento 
destinado a práticas agrícolas benéficas 
para o clima e o ambiente, desde que
observem nos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, as seguintes 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente:

Or. en

Alteração 1269
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - parte introdutória



AM\909517PT.doc 17/177 PE494.483v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores com direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1 
observam nos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, as seguintes 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente:

1. Os agricultores com direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1 
podem candidatar-se a um pagamento 
destinado a práticas agrícolas benéficas 
para o clima e o ambiente, desde que
observem nos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, as seguintes 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente:

Or. en

Alteração 1270
Carlo Fidanza

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores com direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1 
observam nos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, as seguintes 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente:

1. Os agricultores com direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1 
beneficiam de um pagamento adicional se 
aplicarem nos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, as seguintes 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente:

Or. it

Alteração 1271
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores com direito a um 1. Os agricultores com direito a um 
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pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1 
observam nos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, as seguintes 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente:

pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1 
observam nos seus hectares elegíveis ou 
nas suas explorações pecuárias, definidos 
no artigo 25.º, n.º 2, as seguintes práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente:

Or. es

Alteração 1272
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores com direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1 
observam nos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, as seguintes
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente:

1. Os agricultores com direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1 
devem realizar nos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, o seguinte
conjunto de práticas agrícolas benéficas 
para o clima e o ambiente:

Or. en

Alteração 1273
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores com direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1 
devem observar nos seus hectares 
elegíveis, definidos no artigo 25.º, n.º 2, as 
seguintes práticas agrícolas benéficas para 
o clima e o ambiente:

1. Os agricultores com direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1 
devem observar nos seus hectares 
elegíveis, definidos no artigo 25.º, n.º 2, o 
seguinte conjunto de práticas agrícolas 
benéficas para o clima e o ambiente:
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Or. en

Alteração 1274
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores com direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1 
observam nos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, as seguintes 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente:

1. Os agricultores com direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1 
devem observar nos seus hectares 
elegíveis, definidos no artigo 25.º, n.º 2, as 
seguintes práticas agrícolas benéficas para 
o clima, a paisagem e o ambiente:

Or. en

Alteração 1275
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores com direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1 
devem observar nos seus hectares 
elegíveis, definidos no artigo 25.º, n.º 2, as 
seguintes práticas agrícolas benéficas para 
o clima e o ambiente:

1. Os agricultores com direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1 
devem observar nos seus hectares 
elegíveis, definidos no artigo 26.º, n.º 1, as 
seguintes práticas agrícolas benéficas para 
o clima e o ambiente:

Or. en

Justificação

Os requisitos relativos à ecologização devem restringir-se às parcelas agrícolas declaradas 
pelo agricultor para ativar os direitos básicos em vez de tomar a totalidade das parcelas 
agrícolas da exploração. Verificar todas as parcelas da exploração é muito difícil e a forma 
de aplicação das medidas ecológicas não é clara no que diz respeito aos casos em que a 
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mesma terra é explorada por mais de um agricultor no mesmo ano civil.

Alteração 1276
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Dispor de três culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 3 
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio 
ou totalmente dedicadas a culturas sob 
água durante uma parte significativa do 
ano;

Suprimido

Or. de

Alteração 1277
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Dispor de três culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 3 
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio 
ou totalmente dedicadas a culturas sob 
água durante uma parte significativa do 
ano;

a) Praticar uma diversificação das 
culturas;

Or. de
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Alteração 1278
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Dispor de três culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 3 
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio 
ou totalmente dedicadas a culturas sob 
água durante uma parte significativa do 
ano;

a) Garantir a diversificação das culturas a 
que se refere o artigo 30.º;

Or. en

Justificação

Em benefício da simplificação do texto, as regras de relativas à ecologização previstas no 
presente artigo devem estar em consonância com as disposições mais detalhadas do artigo 
30.º.

Alteração 1279
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Dispor de três culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 3 
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio 
ou totalmente dedicadas a culturas sob 
água durante uma parte significativa do 
ano;

a) Selecionar, de forma rotativa, culturas
de forrageiras adequadas à vida selvagem, 
às aves e aos insetos;

Or. en
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Alteração 1280
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Dispor de três culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 3
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano;

a) Dispor de quatro culturas diferentes de 
forma rotativa nas suas terras aráveis, 
sempre que as terras aráveis do agricultor 
cubram mais de 10 hectares e não sejam 
totalmente utilizadas para a produção de 
erva (semeada ou natural), totalmente 
deixadas em pousio ou totalmente 
dedicadas a culturas sob água durante uma 
parte significativa do ano; e

Or. en

Alteração 1281
Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Dispor de três culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 3
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano;

a) Dispor de uma rotação de, pelo menos, 
três culturas diferentes nas suas terras 
aráveis, sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 10 hectares e 
não sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano;

Or. en
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Alteração 1282
Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Dispor de três culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 3 
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano;

a) Dispor de uma rotação de, pelo menos, 
três culturas diferentes nas suas terras 
aráveis, sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano;

Or. en

Alteração 1283
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Dispor de três culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 3 
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano;

a) Dispor de duas culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor excedam a superfície 
correspondente à dimensão média das 
explorações agrícolas, conforme disposto 
no anexo VI, e não sejam totalmente 
utilizadas para a produção de erva 
(semeada ou natural), totalmente deixadas 
em pousio ou totalmente dedicadas a 
culturas sob água durante uma parte 
significativa do ano;

Or. en

Alteração 1284
Richard Ashworth, Robert Sturdy
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Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Dispor de três culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 3 
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano;

a) Dispor de duas culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor excedam a superfície 
correspondente à dimensão média das 
explorações agrícolas, conforme disposto 
no anexo VI, e não sejam totalmente 
utilizadas para a produção de erva 
(semeada ou natural), totalmente deixadas 
em pousio ou totalmente dedicadas a 
culturas sob água durante uma parte 
significativa do ano;

Or. en

Alteração 1285
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Dispor de três culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 3 
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano;

a) Dispor de duas culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor excedam a superfície 
correspondente à dimensão média das 
explorações agrícolas, conforme disposto 
no anexo VI, e não sejam totalmente 
utilizadas para a produção de erva 
(semeada ou natural), totalmente deixadas 
em pousio ou totalmente dedicadas a 
culturas sob água durante uma parte 
significativa do ano;

Or. en

Alteração 1286
Julie Girling
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Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Dispor de três culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 3 
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano;

a) Dispor de duas culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor excedam a superfície 
correspondente à dimensão média das 
explorações agrícolas, conforme disposto 
no anexo VI, e não sejam totalmente 
utilizadas para a produção de erva 
(semeada ou natural), totalmente deixadas 
em pousio ou totalmente dedicadas a 
culturas sob água durante uma parte 
significativa do ano;

Or. en

Alteração 1287
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Dispor de três culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 3 
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio 
ou totalmente dedicadas a culturas sob 
água durante uma parte significativa do 
ano;

a) Dispor de duas culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram entre 10 e 50 
hectares, e três culturas diferentes sempre 
que as terras aráveis do agricultor 
cubram mais de cinquenta hectares;

Or. en

Alteração 1288
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Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Dispor de três culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 3
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio 
ou totalmente dedicadas a culturas sob 
água durante uma parte significativa do 
ano;

a) Dispor de duas culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram entre 15 a 50 
hectares, inclusivamente, e terem três 
culturas diferentes se as terras aráveis 
cobrirem mais de 50 hectares

Or. it

Alteração 1289
Phil Prendergast

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Dispor de três culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 3 
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio 
ou totalmente dedicadas a culturas sob 
água durante uma parte significativa do 
ano;

a) Dispor de duas culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram entre 15 e 30 
hectares, e três culturas diferentes sempre 
que as terras aráveis do agricultor 
cubram mais de trinta hectares;

Or. en

Alteração 1290
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Maria 
do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Dispor de três culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 3
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano;

a) Dispor de duas culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram entre 5 e 20 
hectares, e três culturas diferentes, 
cultivadas de forma rotativa, sempre que 
as terras aráveis do agricultor cubram 
mais de 20 hectares e não sejam totalmente 
utilizadas para a produção de erva 
(semeada ou natural), totalmente deixadas 
em pousio ou totalmente dedicadas a 
culturas sob água durante uma parte 
significativa do ano;

Or. en

Alteração 1291
Carlo Fidanza

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Dispor de três culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 3
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano;

a) Dispor de duas culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 20
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio ou 
dedicadas em mais de 70% a culturas sob 
água durante uma parte significativa do 
ciclo de cultivo, ou uma combinação 
dessas utilizações;

Or. it

Alteração 1292
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Dispor de três culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 3
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano;

a) Dispor de duas culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 50
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano;

Or. es

Justificação

Deve-se aumentar o número mínimo de hectares a partir dos quais é necessário aplicar a 
medida do n.º 1, alínea a), visto que, caso contrário, a diversificação pode gerar custos 
ambientais superiores aos que se pretendem evitar com a própria medida.É igualmente 
necessário estabelecer uma medida para as explorações pecuárias sem terras.

Alteração 1293
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Dispor de três culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 3
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano;

a) Dispor de duas culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 35
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano;

Or. en

Alteração 1294
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Dispor de três culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 3
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano;

a) Dispor de duas culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 20
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano;

Or. es

Justificação

A aplicação da medida de diversificação de culturas nos termos propostos pela Comissão 
não é viável em grandes áreas da agricultura europeia. A obrigação de diversificar culturas 
deve verificar-se nas terras aráveis em que não existam produções ou sistemas produtivos em 
que se produzam benefícios ambientais.

Alteração 1295
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Dispor de três culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 3
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano;

a) Dispor de, pelo menos, duas culturas 
diferentes nas suas terras aráveis, sempre 
que as terras aráveis do agricultor cubram 
mais de 20 hectares e não sejam totalmente 
utilizadas para a produção de erva 
(semeada ou natural), totalmente deixadas 
em pousio ou totalmente dedicadas a 
culturas sob água durante uma parte 
significativa do ano;

Or. en
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Alteração 1296
Liam Aylward, Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Dispor de três culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 3
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano;

a) Dispor de duas culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 15
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano;

Or. en

Justificação

Não são viáveis regimes de sementeira e de colheita para pequenas parcelas de terra. Além 
disso, alguns Estados-Membros terão dificuldade em identificar três culturas adequadas, 
nomeadamente em explorações pecuárias em que a cultura de cereais tem apenas o objetivo 
de fornecer um suplemento às provisões alimentares dos animais durante o inverno. Assim, 
sugere-se que o requisito relativo às três culturas seja reduzido para duas culturas e que seja 
estabelecida uma superfície mínima de 15 hectares nos artigos 29.º e 30.º.

Alteração 1297
Seán Kelly, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Dispor de três culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 3
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano;

a) Dispor de duas culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 15
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano;

Or. en



AM\909517PT.doc 31/177 PE494.483v01-00

PT

Justificação

Não são viáveis regimes de sementeira e de colheita para pequenas parcelas de terra. Além 
disso, alguns Estados-Membros terão dificuldade em identificar três culturas adequadas, 
nomeadamente em explorações pecuárias em que a cultura de cereais tem apenas o objetivo 
de fornecer um suplemento às provisões alimentares dos animais durante o inverno. Assim, 
sugere-se que o requisito relativo às três culturas seja reduzido para duas culturas e que seja 
estabelecida uma superfície mínima de 15 hectares nos artigos 29.º e 30.º.

Alteração 1298
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Dispor de três culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 3
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano;

a) Dispor de duas culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 15
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano;

Or. en

Alteração 1299
Albert Deß, Janusz Wojciechowski, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Czesław Adam 
Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Dispor de três culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 3
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 

a) Dispor de duas culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 15
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
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durante uma parte significativa do ano; durante uma parte significativa do ano;

Or. de

Alteração 1300
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Dispor de três culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 3
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano;

a) Em terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 20
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas à cultura de 
leguminosas ou a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano ou 
dedicadas à produção biológica ou que 
pertençam na sua totalidade às zonas 
definidas no n.º 3:
i) ter, pelo menos, duas culturas 
diferentes nas suas terras aráveis; ou
ii) dispor de uma superfície de interesse 
ecológico na sua superfície agrícola;

Or. es

Alteração 1301
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Dispor de três culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 3
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 

a) Em terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram entre 15 e 20
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio ou 
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natural), totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano;

totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, 
dedicadas à produção biológica, ou que 
pertençam na sua totalidade às zonas 
definidas no n.º 3:

Or. es

Alteração 1302
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Dispor de três culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 3 
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano;

a) Dispor de um determinado número de
culturas diferentes nas suas terras aráveis, 
sempre que as terras aráveis do agricultor 
cubram mais de 3 hectares e não sejam 
totalmente utilizadas para a produção de 
erva (semeada ou natural), totalmente 
deixadas em pousio ou totalmente 
dedicadas a culturas sob água durante uma 
parte significativa do ano. Este número 
depende da dimensão e da percentagem 
de superfícies de prados permanentes da 
sua exploração;

Or. fr

Alteração 1303
James Nicholson, Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Dispor de três culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 3
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 

a) Dispor de três culturas diferentes nas 
suas terras aráveis ou em cooperação com 
explorações agrícolas vizinhas, sempre 
que as terras aráveis do agricultor ou dos 
agricultores cubram mais de 15 hectares e 
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natural), totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano;

não sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano ou 
não sejam adequadas para rotação de 
culturas. Para efeitos do presente artigo, 
«vizinhas» não significa necessariamente 
adjacentes.

Or. en

Alteração 1304
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Dispor de três culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 3
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano;

a) Dispor de três culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, das quais uma cultura 
de leguminosas ou proteaginosas, sempre 
que as terras aráveis do agricultor cubram 
mais de 10 hectares e não sejam totalmente 
utilizadas para a produção de erva 
(semeada ou natural), totalmente deixadas 
em pousio ou totalmente dedicadas a 
culturas sob água durante uma parte 
significativa do ano;

Or. fr

Alteração 1305
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Dispor de três culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 

a) Dispor de três culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
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aráveis do agricultor cubram mais de 3
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio 
ou totalmente dedicadas a culturas sob 
água durante uma parte significativa do 
ano;

aráveis do agricultor cubram mais de15
hectares;

Or. en

Alteração 1306
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Dispor de três culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 3
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio 
ou totalmente dedicadas a culturas sob 
água durante uma parte significativa do 
ano;

(a) Dispor de três culturas diferentes, 
sempre que as terras aráveis do agricultor 
cubram mais de 20 hectares;

Or. bg

Alteração 1307
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Dispor de três culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 3
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio ou 

a) Dispor de três culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 35
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio ou 
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totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano;

totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano;

Or. en

Alteração 1308
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papastamkos, Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Dispor de três culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 3 
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água
durante uma parte significativa do ano;

a) Dispor de três culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 3 
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio ou
em que mais de 70 % da terra não é 
dedicada a culturas que podem estar sob 
água durante uma parte significativa do seu 
ciclo de cultivo; 

Or. en

Alteração 1309
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Dispor de três culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 3 
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano;

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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Or. es

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 1310
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) proceder a uma rotação de cultura 
em cada parcela, com exceção das 
parcelas de prados permanentes ou de 
pastagens permanentes e de plantas 
perenes;

Or. fr

Alteração 1311
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Manter os prados permanentes 
existentes na sua exploração; e

Suprimido

Or. de

Alteração 1312
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Manter os prados permanentes 
existentes na sua exploração; e 

b) Planear e manter corredores de 
biodiversidade;

Or. en

Alteração 1313
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Manter os prados permanentes 
existentes na sua exploração; e 

b) Manter áreas seminaturais e não 
cultivadas na sua exploração; e

Or. en

Alteração 1314
Richard Ashworth, Robert Sturdy

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Manter os prados permanentes 
existentes na sua exploração; e 

b) Manter áreas seminaturais e não 
cultivadas na sua exploração; e

Or. en

Alteração 1315
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Manter os prados permanentes 
existentes na sua exploração; e 

b) Manter áreas seminaturais e não 
cultivadas na sua exploração; e

Or. en

Alteração 1316
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Manter os prados permanentes 
existentes na sua exploração; e 

b) Manter áreas seminaturais e não 
cultivadas na sua exploração; e

Or. en

Alteração 1317
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Manter os prados permanentes 
existentes na sua exploração; e

b) Manter as parcelas de prados, pastagens 
ou culturas permanentes na superfície 
agrícola da sua exploração;

Or. en

Alteração 1318
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Manter os prados permanentes 
existentes na sua exploração; e

b) Manter em boas condições as 
superfícies de pastagens permanentes 
declaradas como tais no seu pedido anual; 
e

Or. es

Justificação

O compromisso verde em relação às superfícies de pastagens permanentes deve ser cumprido 
a nível individual através da manutenção das referidas superfícies em boas condições. Por 
conseguinte, o conceito de «manutenção» deve ser compreendido como de manutenção ao 
longo do tempo. Desta forma, o agricultor receberá a componente verde pelas superfícies de 
pastagens permanentes que declare todos os anos e relativamente às quais tenha cumprido o 
compromisso de as manter em boas condições.

Alteração 1319
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Giovanni La Via, Marian-
Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Manter os prados permanentes 
existentes na sua exploração; e 

b) Manter os prados, as pastagens ou as 
culturas permanentes existentes na sua 
exploração;

Or. en

Alteração 1320
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Manter os prados permanentes 
existentes na sua exploração; e

b) Manter os prados permanentes ou as 
pastagens permanentes existentes na sua 
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exploração; e

Or. fr

Alteração 1321
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Manter os prados permanentes 
existentes na sua exploração; e

b) Manter os prados e as pastagens
permanentes existentes na sua exploração; 
e

Or. fr

Alteração 1322
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Manter os prados permanentes 
existentes na sua exploração; e

b) Manter os prados permanentes e as 
pastagens tradicionais existentes na sua 
exploração; e

Or. es

Justificação

Deve-se aumentar o número mínimo de hectares a partir dos quais é necessário aplicar a 
medida do n.º 1, alínea a), visto que, caso contrário, a diversificação pode gerar custos 
ambientais superiores aos que se pretendem evitar com a própria medida. É igualmente 
necessário estabelecer uma medida para as explorações pecuárias sem terras.

Alteração 1323
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
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Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Manter os prados permanentes 
existentes na sua exploração; e

b) Manter os prados e as pastagens 
permanentes existentes na sua exploração;

Or. it

Alteração 1324
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Manter os prados permanentes 
existentes na sua exploração; e

b) Manter as superfícies de pastagens
permanentes existentes na sua exploração;

Or. es

Alteração 1325
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Manter os prados permanentes 
existentes na sua exploração; e

b) Manter as superfícies de pastagens
permanentes existentes na sua exploração;

Or. es

Alteração 1326
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE



AM\909517PT.doc 43/177 PE494.483v01-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Manter os prados permanentes 
existentes na sua exploração; e 

b) Manter as pastagens permanentes 
existentes na sua exploração; e

Or. en

Alteração 1327
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Manter os prados permanentes 
existentes na sua exploração; e 

b) Manter as pastagens permanentes 
existentes na sua exploração; e

Or. en

Alteração 1328
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Manter os prados permanentes 
existentes na sua exploração; e 

b) Manter os prados permanentes 
existentes na sua exploração;

Or. en

Justificação

A inclusão das pastagens históricas pode causar um aumento excessivo na superfície elegível 
para pagamento (por exemplo, prados anteriormente não utilizados) e pelo efeito da redução 
da taxa de pagamento que piora a situação das explorações agrícolas nas quais se concentra 
o mercado. Por isso, a possibilidade de alocar pagamentos diretos a essas superfícies 
poderia ser disponibilizada apenas a Estados-Membros que acreditam que estas pastagens 
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apresentam um valor significativo.

Alteração 1329
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Manter as culturas permanentes 
existentes nas suas explorações, desde que 
sejam mantidas em estado agronómico 
adequado; e

Or. it

Alteração 1330
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 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Manter as culturas permanentes 
existentes nas suas explorações, 
associadas a práticas agronómicas 
específicas; ou

Or. it

Alteração 1331
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

b-A) Associar práticas agronómicas 
específicas às culturas permanentes;

Or. it

Alteração 1332
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 29 – n.º 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Dedicar mais de 70 % a culturas sob 
água por uma parte significativa do ciclo 
de cultivo, ou uma combinação dessas 
utilizações;

Or. it

Alteração 1333
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Dispor de uma superfície de interesse 
ecológico na sua superfície agrícola.

Suprimido

Or. es

Justificação

O texto apenas muda de lugar para a alínea a).
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Alteração 1334
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Dispor de uma superfície de interesse 
ecológico na sua superfície agrícola.

Suprimido

Or. es

Alteração 1335
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Dispor de uma superfície de interesse 
ecológico na sua superfície agrícola.

Suprimido

Or. de

Alteração 1336
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Dispor de uma superfície de interesse 
ecológico na sua superfície agrícola.

c) Implementar medidas de atenuação das 
alterações climáticas juntamente com a 
gestão ambiental.

Or. en

Alteração 1337
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Maria do Céu 
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Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Dispor de uma superfície de interesse 
ecológico na sua superfície agrícola.

c) Manter superfícies de interesse 
ecológico nas suas terras aráveis, sempre 
que as terras aráveis do agricultor 
cubram mais de 20 hectares e não sejam 
totalmente utilizadas para produções
herbáceas (semeadas ou naturais), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano; 
ou, em alternativa, aplicar uma 
perturbação mínima do solo e/ou 
cobertura permanente do solo;

Or. en

Alteração 1338
Liam Aylward, Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Dispor de uma superfície de interesse 
ecológico na sua superfície agrícola.

c) Dispor de uma superfície de interesse 
ecológico nas suas terras aráveis, sempre 
que as terras aráveis do agricultor 
cubram mais de 15 hectares e não sejam 
totalmente utilizadas para produções
herbáceas (semeadas ou naturais), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano;

Or. en

Alteração 1339
Seán Kelly, Jim Higgins



PE494.483v01-00 48/177 AM\909517PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Dispor de uma superfície de interesse 
ecológico na sua superfície agrícola.

c) Dispor de uma superfície de interesse 
ecológico nas suas terras aráveis, sempre 
que as terras aráveis do agricultor 
cubram mais de 15 hectares e não sejam 
totalmente utilizadas para produções
herbáceas (semeadas ou naturais), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano;

Or. en

Alteração 1340
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Dispor de uma superfície de interesse 
ecológico na sua superfície agrícola.

c) Dispor de uma superfície de interesse 
ecológico na sua superfície agrícola e 
culturas e práticas que favoreçam a 
atenuação das alterações climáticas; 
promover, manter e apoiar as culturas e 
práticas agrícolas que permitam um 
balanço anual positivo de fixação de CO2, 
o trabalho ambiental que pressupõe a 
cultura de solos com risco de salinização 
ou com risco de erosão e que impeça a 
desertificação, e os sistemas de gestão de 
recursos hídricos que minimizam a 
utilização de água (superfícies irrigadas 
com rega localizada). Reconhecendo 
igualmente o papel ambiental 
desempenhado por certas culturas 
desenvolvidas em redor de zonas 
protegidas como, por exemplo, zonas 
húmidas e o trabalho ecológico que 
implica a aplicação de códigos de boas 
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práticas agrícolas públicos ou privados 
que permitem reduzir a utilização de 
fertilizantes, de produtos fitossanitários, 
de água, etc.

Or. es

Alteração 1341
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Dispor de uma superfície de interesse 
ecológico na sua superfície agrícola.

c) Dispor de uma superfície de interesse 
ecológico nas suas terras aráveis, sempre 
que as terras aráveis do agricultor 
cubram mais de 15 hectares e não sejam 
totalmente utilizadas para produções
herbáceas (semeadas ou naturais), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano;

Or. en

Alteração 1342
Albert Deß, Elisabeth Köstinger, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, 
Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Dispor de uma superfície de interesse 
ecológico na sua superfície agrícola.

c) Dispor de uma superfície de interesse 
ecológico na sua superfície agrícola. 
Nestas superfícies agrícolas é permitido, 
entre outros, o cultivo de culturas 
energéticas perenes e/ou proteaginosas.

Or. de
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Alteração 1343
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Dispor de uma superfície de interesse
ecológico na sua superfície agrícola.

c) Estabelecer uma infraestrutura
ecológica na sua superfície agrícola.

Or. en

Alteração 1344
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) dispor de culturas-armadilha com 
nitrato nas suas terras aráveis;

Or. fr

Justificação

Uma lista demasiado limitada que não tenha em consideração a diversidade da agricultura 
europeia será bastante ineficaz e terá custos de aplicação muito elevados para determinados 
agricultores ou determinadas regiões. Assim, os agricultores poderiam decidir não 
participar, o que comprometeria a eficácia da medida. De modo a aumentar esta eficácia, 
deve prever-se uma lista extensa de medidas, permitindo flexibilidade para que o Estado-
Membro e o agricultor escolham as que melhor lhes convêm.

Alteração 1345
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

c-A) plano de gestão dos nutrientes na 
exploração agrícola;

Or. en

Alteração 1346
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Dispor de um plano de gestão dos 
nutrientes na sua exploração agrícola.

Or. en

Alteração 1347
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Implementar um plano de gestão dos 
nutrientes.

Or. en

Alteração 1348
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea c-A) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração

c-A) Implementar um plano de gestão dos 
nutrientes.

Or. en

Alteração 1349
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Implementar um plano de gestão dos 
nutrientes.

Or. en

Alteração 1350
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Dispor de um plano de melhoria da 
eficiência dos recursos na exploração 
agrícola.

Or. en

Alteração 1351
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

c-A) Justificar métodos de alimentação 
sustentáveis, ou, se for caso disso, práticas 
de eliminação de estrume animal 
associadas ao seu aproveitamento por 
outros agricultores em hectares elegíveis, 
no caso de explorações pecuárias sem 
terras.

Or. es

Justificação

Deve-se aumentar o número mínimo de hectares a partir dos quais é necessário aplicar a 
medida do n.º 1, alínea a), visto que, caso contrário, a diversificação pode gerar custos 
ambientais superiores aos que se pretendem evitar com a própria medida. É igualmente 
necessário estabelecer uma medida para as explorações pecuárias sem terras.

Alteração 1352
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Replantar uma determinada 
percentagem das suas terras aráveis 
durante o inverno;

Or. de

Alteração 1353
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Cobertura de solo de inverno;
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Or. en

Alteração 1354
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Praticar uma utilização das 
pastagens por herbívoros;

Or. de

Alteração 1355
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) utilizar fertilizantes azotados de 
libertação controlada;

Or. fr

Alteração 1356
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Dispor de um plano de ação para a 
biodiversidade na exploração agrícola ou 
participar num regime coletivo de 
biodiversidade.

Or. en
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Alteração 1357
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea c-B) (novo)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Dispor de um plano de eficiência 
energética na sua exploração agrícola.

Or. en

Alteração 1358
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Implementar um plano de eficiência 
energética na exploração agrícola

Or. en

Alteração 1359
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Implementar um plano de eficiência 
energética na exploração agrícola.

Or. en
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Alteração 1360
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Implementar um plano de eficiência 
energética na exploração agrícola.

Or. en

Alteração 1361
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-C) Garantir a cobertura de solo de 
inverno na sua superfície agrícola.

Or. en

Alteração 1362
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-C) Lavoura reduzida ou sem lavoura e 
sementeira direta.

Or. en

Alteração 1363
Julie Girling
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Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-C) Implementar um plano de gestão do 
solo.

Or. en

Alteração 1364
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-C) Implementar um plano de gestão do 
solo.

Or. en

Alteração 1365
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-C) Implementar um plano de gestão do 
solo.

Or. en

Alteração 1366
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea c-C) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

c-C) Dispor de um plano de melhoria da 
gestão da água na exploração agrícola.

Or. en

Alteração 1367
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-C) Instaurar faixas de erva, faixas de 
flores e faixas de interrupção em terras 
aráveis, especialmente se for possível 
aplicá-las para a produção de energia em 
unidades de biomassa e de biogás ou para 
o combate à erosão do solo, especialmente 
em encostas;

Or. de

Alteração 1368
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-C) dispor de animais em pastoreio 
durante o período de vegetação;

Or. fr

Alteração 1369
Julie Girling
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Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea c-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-D) Implementar um plano de eficiência 
do uso da água.

Or. en

Alteração 1370
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea c-d) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-D) Aplicar planos de gestão para 
proteção do solo;

Or. de

Alteração 1371
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea c-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-D) Plano de ação da biodiversidade;

Or. en

Alteração 1372
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea c-D) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

c-D) Flexibilidade regional para a 
implementação.

Or. en

Alteração 1373
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea c-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-D) participar num programa de redução 
de produtos fitossanitários;

Or. fr

Alteração 1374
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea c-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-E) Gestão da água.

Or. en

Alteração 1375
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea c-e) (novo)
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Texto da Comissão Alteração

c-E) Aplicar planos de gestão de energia e 
de proteção climática;

Or. de

Alteração 1376
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea c-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-E) dispor de um plano de otimização da 
utilização de efluentes;

Or. fr

Alteração 1377
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-F. Faixas de alimentação de espécies 
cinegéticas, por exemplo em terras aráveis 
nas imediações de florestas;

Or. de

Alteração 1378
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea c-F) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

c-F) participar num programa de redução 
de antibióticos;

Or. fr

Alteração 1379
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea c-G) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-G) dispor de uma cobertura verde nos 
solos que, sem esta, permaneceriam nus 
em determinados períodos do ano.

Or. fr

Alteração 1380
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão poderá adotar atos delegados 
em conformidade com o artigo 55.º, a fim 
de estabelecer requisitos específicos para 
cada uma das práticas previstas no 
primeiro parágrafo e para incluir novas 
práticas.

Or. fr

Alteração 1381
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson
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Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem escolher 
o conjunto de três medidas da lista 
estabelecida no n.º 1, que os agricultores 
devem observar nas suas explorações. 
Utilizando a opção do regime de 
pagamento de base a nível regional, em 
conformidade com o artigo 20.º, n.º 1, do 
presente regulamento, os 
Estados-Membros podem optar por 
implementar um conjunto de medidas 
diferentes em regiões diferentes, de 
acordo com as práticas regionais e as 
condições climáticas, respeitando critérios 
objetivos e de não— discriminação.
Os Estados-Membros devem notificar a 
sua decisão à Comissão até 1 de agosto de 
2013. A Comissão aprova o conjunto de 
medidas escolhidas pelos 
Estados-Membros, tendo em conta 
critérios de desempenho climático e 
ambiental, bem como o equilíbrio obtido 
entre as medidas escolhidas ao abrigo do 
presente capítulo e dos programas 
relativos ao agroambiente e ao clima, 
criados ao abrigo do artigo 29.º do 
Regulamento (UE) nº [...] [RDR].
Nos casos em que a Comissão estiver em 
desacordo com o conjunto de medidas 
notificado pelos Estados-Membros, as 
autoridades competentes dos 
Estado-Membros e os serviços da 
Comissão são convidados a partilhar a 
informações e as razões que justificam as 
respetivas posições, a fim de encontrar 
uma solução conciliatória. Se a Comissão 
considerar, após dois meses da 
notificação inicial, que o conjunto de 
medidas escolhidas pelo Estado-Membro 
não apresentam os níveis necessários e 
equivalentes de proteção ambiental e 
climática, pode decidir impor ao 



PE494.483v01-00 64/177 AM\909517PT.doc

PT

Estado-Membro que aplique as medidas 
identificadas nos artigos 30.º, 31.º e 32.º, 
daí em diante.

Or. en

Justificação

Uma abordagem de opções múltiplas não pode adulterar o nível de vantagens ambientais e 
climáticas a alcançar através dos componentes de ecologização dos pagamentos diretos. A 
flexibilidade para os Estados-Membros tem de ser acompanhada por responsabilidade e 
responsabilização; Assim sendo, a Comissão deverá ser consultada relativamente às escolhas 
efetuadas pelos Estados-Membros neste contexto, e deve poder garantir que as escolhas 
nacionais produzem um efeito equivalente na União.

Alteração 1382
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. O cumprimento do "greening" deve 
ser também ele uniforme em toda a UE, 
ou seja, calculado através do quociente 
entre o montante financeiro máximo 
anual atribuído aos pagamentos diretos 
para o conjunto do 27 Estados membros e 
a superfície agrícola elegível em 2014, 
ajustado da percentagem que vier a ser 
estabelecida, por forma assegurar que o 
valor ambiental é igual em todos os 
Estados Membros a partir de 2014.

Or. pt

Alteração 1383
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. As explorações com, no mínimo, 
80 % da superfície constituída por prados 
e pastagens permanentes e que satisfaçam 
o requisito referido no n.º 1, alínea b) 
estão dispensadas da aplicação dos 
requisitos referidos no n.º 1, alíneas a) e 
c).

Or. fr

Alteração 1384
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo dos n.os 3 e 4 e da
aplicação da disciplina financeira, das 
reduções lineares em conformidade com o 
artigo 7.° e de quaisquer reduções e 
sanções impostas nos termos do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], os
Estados-Membros concedem o pagamento 
a que se refere o presente capítulo aos 
agricultores que, das três práticas 
referidas no n.º 1, observam as que sejam 
pertinentes no seu caso, e em função do 
seu cumprimento dos artigos 30.°, 31.° e 
32.°.

2. Os Estados-Membros ou regiões podem 
propor à Comissão outras práticas 
benéficas para o clima e para o ambiente 
como alternativa às que constam no 
número anterior, em função das 
características produtivas e ambientais do 
Estado-Membro ou região.

Or. es

Justificação

Solicita-se uma reformulação do pagamento verde no sentido de tornar as medidas propostas 
mais abrangentes e mais flexíveis. Propõe-se que o pagamento verde não seja um requisito, 
mas sim um complemento ao pagamento de base e que se possam acrescentar novas opções 
de medidas verdes para que cada Estado-Membro ou região possa propor as medidas verdes 
em função das características de cada zona. Estas novas medidas devem ser comunicadas e 
autorizadas pela Comissão.
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Alteração 1385
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo dos n.os 3 e 4 e da 
aplicação da disciplina financeira, das 
reduções lineares em conformidade com o 
artigo 7.° e de quaisquer reduções e 
sanções impostas nos termos do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], os 
Estados-Membros concedem o pagamento 
a que se refere o presente capítulo aos 
agricultores que, das três práticas referidas 
no n.o 1, observam as que sejam
pertinentes no seu caso, e em função do seu 
cumprimento dos artigos 30.°, 31.° e 32.°.

2. Sem prejuízo dos n.os 3 e 4 e da 
aplicação da disciplina financeira, das 
reduções lineares em conformidade com o 
artigo 7.° e de quaisquer reduções e 
sanções impostas nos termos do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], os 
Estados-Membros concedem o pagamento 
adicional a que se refere o presente 
capítulo aos agricultores que observem as 
duas práticas referidas no n.º 1, pertinentes 
no seu caso, e em função do seu 
cumprimento dos artigos 30.°, 31.° e 32.°, 
alínea a) (nova)e alínea b) (nova).

Or. en

Alteração 1386
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo dos n.os 3 e 4 e da aplicação 
da disciplina financeira, das reduções 
lineares em conformidade com o artigo 7.° 
e de quaisquer reduções e sanções 
impostas nos termos do Regulamento 
(UE) n.º […] [RHZ], os Estados-Membros 
concedem o pagamento a que se refere o 
presente capítulo aos agricultores que, das 
três práticas referidas no n.o 1, observam 
as que sejam pertinentes no seu caso, e em 
função do seu cumprimento dos artigos 

2. Sem prejuízo dos n.os 3 e 4 e da 
aplicação da disciplina financeira e das 
reduções lineares em conformidade com o 
artigo 7.°, os Estados-Membros concedem 
o pagamento a que se refere o presente 
capítulo aos agricultores que, das duas
práticas referidas no n.º 1, observam as que 
sejam pertinentes no seu caso, e em função 
do seu cumprimento dos artigos 30.°, 31.° 
e 32.°.
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30.°, 31.° e 32.°.

Or. en

Alteração 1387
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo dos n.ºs 3 e 4 e da 
aplicação da disciplina financeira, das 
reduções lineares em conformidade com o 
artigo 7.° e de quaisquer reduções e 
sanções impostas nos termos do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], os 
Estados-Membros concedem o pagamento 
a que se refere o presente capítulo aos 
agricultores que, das três práticas referidas 
no n.º 1, observam as que sejam pertinentes 
no seu caso, e em função do seu 
cumprimento dos artigos 30.°, 31.° e 32.°.

2. Sem prejuízo dos n.ºs 3 e 4 e da 
aplicação da disciplina financeira, das 
reduções lineares em conformidade com o 
artigo 7.° e de quaisquer reduções e 
sanções impostas nos termos do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], os 
Estados-Membros concedem o pagamento 
a que se refere o presente capítulo aos 
agricultores que, duas das práticas 
referidas no n.º 1, observam as que sejam 
pertinentes no seu caso, e em função do seu 
cumprimento dos artigos 30.°, 31.° e 32.°.

Or. fr

Justificação

Uma lista demasiado limitada que não tenha em consideração a diversidade da agricultura 
europeia seria muito ineficaz. O Estado-Membro deve poder escolher, numa lista de medidas 
europeias, as que melhor correspondem aos seus objetivos. Caso contrário, existe um grande 
risco para determinados agricultores ou determinadas regiões de serem confrontados com 
custos de aplicação muito elevados, tendo como consequência imediata a não participação de 
vários agricultores.

Alteração 1388
James Nicholson, Diane Dodds

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

2. Sem prejuízo dos n.os 3 e 4 e da 
aplicação da disciplina financeira, das 
reduções lineares em conformidade com o 
artigo 7.° e de quaisquer reduções e 
sanções impostas nos termos do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], os 
Estados-Membros concedem o pagamento 
a que se refere o presente capítulo aos 
agricultores que, das três práticas referidas 
no n.o 1, observam as que sejam 
pertinentes no seu caso, e em função do seu 
cumprimento dos artigos 30.°, 31.° e 32.°.

2. Sem prejuízo dos n.os 3 e 4 e da 
aplicação da disciplina financeira, das 
reduções lineares em conformidade com o
artigo 7.° e de quaisquer reduções e 
sanções impostas nos termos do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], os 
Estados-Membros podem conceder o 
pagamento, a nível nacional ou regional, a 
que se refere o presente capítulo aos 
agricultores que, das três práticas referidas 
no n.º 1, observam as que sejam pertinentes 
no seu caso, e em função do seu 
cumprimento dos artigos 30.°, 31.° e 32.°.

Or. en

Alteração 1389
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo dos n.os 3 e 4 e da 
aplicação da disciplina financeira, das 
reduções lineares em conformidade com o 
artigo 7.° e de quaisquer reduções e 
sanções impostas nos termos do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], os 
Estados-Membros concedem o pagamento 
a que se refere o presente capítulo aos 
agricultores que, das três práticas referidas 
no n.o 1, observam as que sejam 
pertinentes no seu caso, e em função do seu 
cumprimento dos artigos 30.°, 31.° e 32.°.

2. Sem prejuízo dos n.os 3 e 4 e da 
aplicação da disciplina financeira, das 
reduções lineares em conformidade com o 
artigo 7.° e de quaisquer reduções e 
sanções impostas nos termos do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], os 
Estados-Membros podem conceder o 
pagamento, a nível nacional ou regional, a 
que se refere o presente capítulo aos 
agricultores que, das três práticas referidas 
no n.º 1, observam as que sejam pertinentes 
no seu caso, e em função do seu 
cumprimento dos artigos 30.°, 31.° e 32.°.

Or. en
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Alteração 1390
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo dos n.os 3 e 4 e da 
aplicação da disciplina financeira, das 
reduções lineares em conformidade com o 
artigo 7.° e de quaisquer reduções e 
sanções impostas nos termos do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], os 
Estados-Membros concedem o pagamento 
a que se refere o presente capítulo aos 
agricultores que, das três práticas referidas 
no n.o 1, observam as que sejam 
pertinentes no seu caso, e em função do seu 
cumprimento dos artigos 30.°, 31.° e 32.°.

2. Sem prejuízo dos n.os 3 e 4 e da 
aplicação da disciplina financeira, das 
reduções lineares em conformidade com o 
artigo 7.° e de quaisquer reduções e 
sanções impostas nos termos do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], os 
Estados-Membros concedem o pagamento
adicional a que se refere o presente 
capítulo aos agricultores que, das três 
práticas referidas no n.º 1, observam as que 
sejam pertinentes no seu caso, e em função 
do seu cumprimento dos artigos 30.°, 31.° 
e 32.°.

Or. en

Alteração 1391
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo dos n.os 3 e 4 e da 
aplicação da disciplina financeira, das 
reduções lineares em conformidade com o 
artigo 7.° e de quaisquer reduções e 
sanções impostas nos termos do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], os 
Estados-Membros concedem o pagamento 
a que se refere o presente capítulo aos 
agricultores que, das três práticas referidas 
no n.o 1, observam as que sejam 
pertinentes no seu caso, e em função do seu 
cumprimento dos artigos 30.°, 31.° e 32.°.

2. Sem prejuízo dos n.os 3 e 4 e da 
aplicação da disciplina financeira, das 
reduções lineares em conformidade com o 
artigo 7.° e de quaisquer reduções e 
sanções impostas nos termos do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], os 
Estados-Membros concedem o pagamento
adicional a que se refere o presente 
capítulo aos agricultores que, das três 
práticas referidas no n.º 1, observam as que 
sejam pertinentes no seu caso, e em função 
do seu cumprimento dos artigos 30.°, 31.° 
e 32.°.
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Or. en

Alteração 1392
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo dos n.os 3 e 4 e da 
aplicação da disciplina financeira, das 
reduções lineares em conformidade com o 
artigo 7.° e de quaisquer reduções e 
sanções impostas nos termos do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], os 
Estados-Membros concedem o pagamento 
a que se refere o presente capítulo aos 
agricultores que, das três práticas referidas 
no n.º 1, observam as que sejam 
pertinentes no seu caso, e em função do 
seu cumprimento dos artigos 30.°, 31.° e 
32.°.

2. Sem prejuízo dos n.os 3 e 4 e da 
aplicação da disciplina financeira e das 
reduções lineares em conformidade com o 
artigo 7.º, os Estados-Membros concedem 
o pagamento a que se refere o presente 
capítulo aos agricultores que, das práticas 
referidas no n.° 1, observam as que sejam 
aplicáveis às suas explorações, e em 
função do seu cumprimento dos artigos 
30.°, 31.°, 32.º e 32.º-A.

Or. es

Alteração 1393
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo dos n.os 3 e 4 e da 
aplicação da disciplina financeira, das 
reduções lineares em conformidade com o 
artigo 7.° e de quaisquer reduções e 
sanções impostas nos termos do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], os 
Estados-Membros concedem o pagamento 
a que se refere o presente capítulo aos 
agricultores que, das três práticas referidas 
no n.º 1, observam as que sejam pertinentes 

2. Sem prejuízo dos n.os 3 e 4 e da 
aplicação da disciplina financeira, das 
reduções lineares em conformidade com o 
artigo 7.° e de quaisquer reduções e 
sanções impostas nos termos do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], os 
Estados-Membros concedem o pagamento 
a que se refere o presente capítulo aos 
agricultores que, das práticas referidas no 
n.º 1, observam as que sejam pertinentes no 
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no seu caso, e em função do seu 
cumprimento dos artigos 30.°, 31.° e 32.°.

seu caso, e em função do seu cumprimento 
dos artigos 30.°, 31.° e 32.°.

Or. es

Alteração 1394
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo dos n.os 3 e 4 e da 
aplicação da disciplina financeira, das 
reduções lineares em conformidade com o 
artigo 7.° e de quaisquer reduções e 
sanções impostas nos termos do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], os 
Estados-Membros concedem o pagamento 
a que se refere o presente capítulo aos 
agricultores que, das três práticas referidas 
no n.o 1, observam as que sejam 
pertinentes no seu caso, e em função do seu 
cumprimento dos artigos 30.°, 31.° e 32.°.

2. Sem prejuízo dos n.os 3 e 4 e da 
aplicação da disciplina financeira, das 
reduções lineares em conformidade com o 
artigo 7.° e de quaisquer reduções e 
sanções impostas nos termos do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], os 
Estados-Membros concedem o pagamento
a que se refere o presente capítulo aos 
agricultores que, das práticas referidas no 
n.º 1, observam as que sejam pertinentes no 
seu caso, e em função do seu cumprimento 
dos artigos 30.°, 31.° e 32.°.

Or. en

Alteração 1395
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo dos n.os 3 e 4 e da 
aplicação da disciplina financeira, das 
reduções lineares em conformidade com o 
artigo 7.° e de quaisquer reduções e 
sanções impostas nos termos do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], os 
Estados-Membros concedem o pagamento 

2. Sem prejuízo dos n.os 3 e 4 e da 
aplicação da disciplina financeira, das 
reduções lineares em conformidade com o 
artigo 7.° e de quaisquer reduções e 
sanções impostas nos termos do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], os 
Estados-Membros concedem o pagamento
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a que se refere o presente capítulo aos 
agricultores que, das três práticas referidas 
no n.o 1, observam as que sejam 
pertinentes no seu caso, e em função do 
seu cumprimento dos artigos 30.°, 31.° e 
32.°.

a que se refere o presente capítulo aos 
agricultores que, das práticas referidas no 
n.º 1, observam as que sejam pertinentes 
para a melhoria das suas práticas de 
agrícolas e ambientais, de acordo com o
n.º 1, e em função do seu cumprimento dos 
artigos 30.°, 31.° e 32.°.

Or. en

Alteração 1396
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo dos n.os 3 e 4 e da 
aplicação da disciplina financeira, das 
reduções lineares em conformidade com o 
artigo 7.° e de quaisquer reduções e 
sanções impostas nos termos do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], os 
Estados-Membros concedem o pagamento 
a que se refere o presente capítulo aos 
agricultores que, das três práticas referidas 
no n.º 1, observam as que sejam pertinentes 
no seu caso, e em função do seu 
cumprimento dos artigos 30.°, 31.° e 32.°.

2. Sem prejuízo dos n.os 3 e 4 e da 
aplicação da disciplina financeira, das 
reduções lineares em conformidade com o 
artigo 7.° e de quaisquer reduções e 
sanções impostas nos termos do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], os 
Estados-Membros concedem o pagamento 
a que se refere o presente capítulo aos 
agricultores que, das três práticas referidas 
no n.º 1, observam as que sejam pertinentes 
no seu caso, que cumpram compromissos 
de boa gestão ambiental adicionais; e em 
função do seu cumprimento dos artigos 
30.°, 31.° e 32.°.

Or. es

Alteração 1397
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo dos n.os 3 e 4 e da 2. Sem prejuízo dos n.os 3 e 4 e da 
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aplicação da disciplina financeira, das 
reduções lineares em conformidade com o 
artigo 7.° e de quaisquer reduções e 
sanções impostas nos termos do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], os 
Estados-Membros concedem o pagamento 
a que se refere o presente capítulo aos 
agricultores que, das três práticas
referidas no n.o 1, observam as que sejam 
pertinentes no seu caso, e em função do seu 
cumprimento dos artigos 30.°, 31.° e 32.°.

aplicação da disciplina financeira, das 
reduções lineares em conformidade com o 
artigo 7.°, os Estados-Membros concedem 
o pagamento a que se refere o presente 
capítulo aos agricultores que observem os 
requisitos referidos no n.º 1 que sejam 
pertinentes no seu caso, e em função do seu 
cumprimento dos artigos 29.º, 30.°, 31.° e 
32.°.

Or. en

Alteração 1398
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo dos n.os 3 e 4 e da 
aplicação da disciplina financeira, das 
reduções lineares em conformidade com o 
artigo 7.° e de quaisquer reduções e 
sanções impostas nos termos do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], os 
Estados-Membros concedem o pagamento 
a que se refere o presente capítulo aos 
agricultores que, das três práticas referidas 
no n.o 1, observam as que sejam 
pertinentes no seu caso, e em função do seu 
cumprimento dos artigos 30.°, 31.° e 32.°.

2. Sem prejuízo dos n.os 3 e 4 e da 
aplicação da disciplina financeira, das 
reduções lineares em conformidade com o 
artigo 7.° e de quaisquer reduções e 
sanções impostas nos termos do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], os 
Estados-Membros concedem o pagamento
a que se refere o presente capítulo aos 
agricultores que, das três práticas referidas 
no n.º 1, observam as que sejam pertinentes 
no seu caso, e em função do seu 
cumprimento dos artigos 30.°, 31.°, 32.°, 
32.º-A, 32.º-B e/ou 32.º-C.

Or. en

Alteração 1399
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

2. Sem prejuízo dos n.os 3 e 4 e da 
aplicação da disciplina financeira, das 
reduções lineares em conformidade com o 
artigo 7.° e de quaisquer reduções e 
sanções impostas nos termos do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], os 
Estados-Membros concedem o pagamento 
a que se refere o presente capítulo aos 
agricultores que, das três práticas referidas 
no n.º 1, observam as que sejam pertinentes 
no seu caso, e em função do seu 
cumprimento dos artigos 30.°, 31.° e 32.°.

2. Sem prejuízo dos n.os 3 e 4 e da 
aplicação da disciplina financeira, das 
reduções lineares em conformidade com o 
artigo 7.° e de quaisquer reduções e 
sanções impostas nos termos do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], os 
Estados-Membros concedem o pagamento 
a que se refere o presente capítulo aos 
agricultores que, das práticas referidas no 
n.º 1, observam as que sejam pertinentes no 
seu caso, e em função do seu cumprimento 
dos artigos 30.°, 31.° e 32.°. As reduções e 
sanções impostas a este pagamento nos 
termos do Regulamento (UE) n.º […] 
[RHZ] nunca devem ser superiores ao 
montante do mesmo.

Or. es

Justificação

Acrescenta-se um segundo parágrafo para assegurar que as possíveis reduções e sanções por 
incumprimento das práticas do pagamento verde se apliquem apenas a esta componente do 
apoio, de forma independente das restantes componentes de apoios, ou seja, sem afetar o 
montante do pagamento de base.

Alteração 1400
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As reduções e sanções impostas a 
este pagamento nos termos do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ] nunca 
devem ser superiores ao montante do 
mesmo.

Or. es
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Alteração 1401
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As reduções e sanções impostas a 
este pagamento nos termos do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ] nunca 
devem ser superiores ao montante do 
mesmo.

Or. es

Alteração 1402
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Durante os dois primeiros anos de 
aplicação do presente regulamento, os 
agricultores são obrigados a aplicar 
apenas uma das três práticas agrícolas 
benéficas para o clima e o ambiente 
referidas no presente capítulo.

Or. fr

Alteração 1403
Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 2 - alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

2-A) Toda e qualquer sanção imposta pelo 
incumprimento dos artigos 30.º, 31.º e 32.º 
pode ultrapassar o pagamento ao qual se 
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faz referência neste capítulo. Toda e 
qualquer redução ou sanção imposta por 
esse incumprimento deve permanecer no 
Estado-Membro e nas regiões onde foi 
originada.

Or. en

Justificação

O pagamento de ecologização deve estar estreitamente ligado ao regime de pagamento de 
base, uma vez que é importante que os agricultores que recebem fundos da UE cumpram com 
os requisitos ambientais mínimos, fornecendo bens públicos ambientais por toda a UE.

Alteração 1404
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os agricultores cujas explorações 
estejam total ou parcialmente situadas em 
áreas abrangidas pelas Diretivas 
92/43/CEE ou 2009/147/CE têm direito ao 
pagamento previsto no presente capítulo, 
desde que observem as práticas referidas 
no presente capítulo na medida em que as 
mesmas sejam compatíveis na exploração 
em causa com os objetivos de tais 
diretivas.

Suprimido

Or. es

Alteração 1405
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3



AM\909517PT.doc 77/177 PE494.483v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

3. Os agricultores cujas explorações 
estejam total ou parcialmente situadas em 
áreas abrangidas pelas Diretivas 
92/43/CEE ou 2009/147/CE têm direito ao 
pagamento previsto no presente capítulo, 
desde que observem as práticas referidas 
no presente capítulo na medida em que as 
mesmas sejam compatíveis na exploração 
em causa com os objetivos de tais 
diretivas.

3. Os agricultores cujas explorações 
estejam total ou parcialmente situadas em 
áreas abrangidas pelas Diretivas 
92/43/CEE ou 2009/147/CE, e os 
agricultores que beneficiam de um apoio 
agroambiental e climático ao abrigo do 
artigo 29.º do Regulamento (UE) n.º […] 
[RDR] têm direito ipso facto ao pagamento 
previsto no presente capítulo, relativo à 
superfície elegível sujeita às referidas 
condicionantes.

Or. es

Alteração 1406
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os agricultores cujas explorações 
estejam total ou parcialmente situadas em
áreas abrangidas pelas Diretivas 
92/43/CEE ou 2009/147/CE têm direito ao 
pagamento previsto no presente capítulo, 
desde que observem as práticas referidas 
no presente capítulo na medida em que as 
mesmas sejam compatíveis na exploração 
em causa com os objetivos de tais 
diretivas.

3. Os agricultores cujas explorações 
estejam total ou parcialmente situadas em 
áreas abrangidas pelas Diretivas 
92/43/CEE ou 2009/147/CE, e os 
agricultores que beneficiam de um apoio 
agroambiental e climático ao abrigo do 
artigo 29.º do Regulamento (UE) n.º […] 
[RDR] têm direito ipso facto ao pagamento 
previsto no presente capítulo, relativo à 
superfície elegível sujeita às referidas 
condicionantes.

Or. es

Justificação

As explorações referidas na rede Natura 2000 estão sujeitas a grandes limitações em termos 
de atividade produtiva, o que implica, em muitos dos casos, custos adicionais e/ou lucros 
cessantes. No que diz respeito aos agricultores que beneficiam das medidas agroambientais e 
climáticas, estes já devem cumprir compromissos para provisão de bens públicos ambientais 
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com nível de exigência superior à condicionalidade.

Alteração 1407
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os agricultores cujas explorações 
estejam total ou parcialmente situadas em 
áreas abrangidas pelas Diretivas 
92/43/CEE ou 2009/147/CE têm direito ao 
pagamento previsto no presente capítulo, 
desde que observem as práticas referidas 
no presente capítulo na medida em que as 
mesmas sejam compatíveis na exploração 
em causa com os objetivos de tais 
diretivas.

3. Os agricultores cujas explorações 
estejam total ou parcialmente situadas em 
áreas abrangidas pelas Diretivas 
92/43/CEE ou 2009/147/CE, e os 
agricultores que beneficiam de um apoio 
agroambiental e climático ao abrigo do 
artigo 29.º do Regulamento (UE) n.º […] 
[RDR] têm direito ipso facto ao pagamento 
previsto no presente capítulo, relativo à 
superfície elegível sujeita às referidas 
condicionantes.

Or. es

Justificação

Coerência com o critério que refere que as explorações que exercem a sua atividade sujeitas 
a limitações ambientais devem ser beneficiárias automáticas do pagamento verde.

Alteração 1408
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os agricultores cujas explorações 
estejam total ou parcialmente situadas em 
áreas abrangidas pelas Diretivas 
92/43/CEE ou 2009/147/CE têm direito ao 
pagamento previsto no presente capítulo, 
desde que observem as práticas referidas 
no presente capítulo na medida em que as 
mesmas sejam compatíveis na exploração 

3. Os agricultores cujas explorações 
estejam total ou parcialmente situadas em 
áreas abrangidas pelas Diretivas 
92/43/CEE ou 2009/147/CE, em áreas 
protegidas pela Diretiva 2000/60/CE ou 
em áreas protegidas ao abrigo da 
legislação nacional em matéria de 
proteção ambiental, têm direito ao 
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em causa com os objetivos de tais 
diretivas.

pagamento previsto no presente capítulo.

Or. en

Alteração 1409
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os agricultores cujas explorações 
estejam total ou parcialmente situadas em 
áreas abrangidas pelas Diretivas 
92/43/CEE ou 2009/147/CE têm direito ao 
pagamento previsto no presente capítulo, 
desde que observem as práticas referidas 
no presente capítulo na medida em que as 
mesmas sejam compatíveis na exploração 
em causa com os objetivos de tais
diretivas.

3. Os agricultores cujas explorações 
estejam total ou parcialmente situadas em 
áreas abrangidas pelas Diretivas 
92/43/CEE ou 2009/147/CE têm direito ao 
pagamento previsto no presente capítulo 
em função da superfície da sua
exploração abrangida pelas Diretivas 
92/43/CEE ou 2009/147/CE.

Or. fr

Justificação

Os domínios abrangidos pelas Diretivas 92/43/CEE ou 2009/147/CE implicam a utilização 
de práticas benéficas para o ambiente e a biodiversidade. As mesmas incluem a Natura 2000 
no âmbito da ecologização, que constitui um sinal claro do compromisso da PAC de querer 
contribuir para a preservação dos habitats e das espécies na UE.

Alteração 1410
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os agricultores cujas explorações 
estejam total ou parcialmente situadas em 

3. Os agricultores cujas explorações 
estejam total ou parcialmente situadas em 
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áreas abrangidas pelas Diretivas 
92/43/CEE ou 2009/147/CE têm direito ao 
pagamento previsto no presente capítulo, 
desde que observem as práticas referidas 
no presente capítulo na medida em que as 
mesmas sejam compatíveis na exploração 
em causa com os objetivos de tais 
diretivas.

áreas abrangidas pelas Diretivas 
92/43/CEE ou 2009/147/CE têm direito ao 
pagamento previsto no presente capítulo.

Or. en

Alteração 1411
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão aprova as propostas dos 
Estados-Membros e regiões referidas no 
número anterior, em conformidade com o 
procedimento referido no artigo 56.º.

Or. es

Alteração 1412
Maria do Céu Patrão Neves

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os agricultores cujas explorações 
estejam total ou parcialmente situadas em 
áreas abrangidas pela Rede Natura 2000 
e áreas protegidas de conservação da 
natureza têm, ipso facto, direito ao 
pagamento previsto no presente capítulo.

Or. pt
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Alteração 1413
Agnès Le Brun

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os agricultores que inscrevam a sua 
exploração num instrumento nacional 
reconhecido pelo seu interesse ambiental 
têm direito ao pagamento referido no 
presente capítulo, condicionado a 
aprovação específica dada pela Comissão.

Or. fr

Alteração 1414
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores que satisfaçam as 
exigências estabelecidas no artigo 29.º, n.º
1, do Regulamento (CE) n.º 834/2007 no 
que diz respeito ao modo de produção 
biológico têm, ipso facto, direito ao 
pagamento referido no presente capítulo.

Os agricultores têm, ipso facto, direito ao 
pagamento referido no presente capítulo, se 
respeitarem um dos seguintes critérios 
relativos à ecologização:

- agricultores em regimes agroambientais, 
de acordo com o artigo 29.º do 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR]; ou,
- agricultores biológicos, de acordo com o 
artigo 30.º do Regulamento (UE) n.º […] 
[RDR]; ou,
- agricultores cujo impacto ambiental da 
sua exploração esteja certificado, por 
sistemas de certificação nacional 
aprovados pela Comissão, como sendo 
pelo menos equivalente aos critérios 
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principais de ecologização; ou
- agricultores com mais de 70 % da sua 
superfície agrícola elegível coberta por 
prados.

Or. en

Alteração 1415
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os agricultores que satisfaçam as 
exigências estabelecidas no artigo 29.º, n.º
1, do Regulamento (CE) n.º 834/2007 no 
que diz respeito ao modo de produção 
biológico têm, ipso facto, direito ao 
pagamento referido no presente capítulo.

Os agricultores têm, ipso facto, direito ao 
pagamento referido no presente capítulo se 
estiverem inseridos numa das seguintes 
categorias:

- os agricultores que satisfaçam as 
exigências estabelecidas no artigo 29.º, n.º 
1, do Regulamento (CE) n.º 834/2007 no 
que diz respeito ao modo de produção 
biológico, ou
- beneficiários de pagamentos 
agroambientais e climáticos, estabelecidos 
por força do artigo 29.º do Regulamento 
(UE) n.º [...] [RDR].
- explorações situados nas zonas Natura 
2000;
- explorações onde o prado e as pastagens 
sejam dominantes;
- agricultores certificados por sistemas 
nacionais ou regionais de certificação 
ambiental;
- territórios nacionais específicos (por 
exemplo, áreas Karst, terrenos de leito de 
cheias).

Or. en
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Alteração 1416
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores que satisfaçam as 
exigências estabelecidas no artigo 29.º, n.º
1, do Regulamento (CE) n.º 834/2007 no 
que diz respeito ao modo de produção 
biológico têm, ipso facto, direito ao 
pagamento referido no presente capítulo.

Os agricultores têm, ipso facto, direito ao 
pagamento referido no presente capítulo se 
respeitarem um dos seguintes critérios 
relativos às ecologização:

- agricultores em regimes agroambientais, 
de acordo com o artigo 29.º do 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR] ou 
legislação nacional equivalente; ou, 
- agricultores em regimes de 
biodiversidade, de acordo com a 
legislação nacional; ou
- agricultores biológicos, de acordo com o 
artigo 30.º do Regulamento (UE) n.º […] 
[RDR]; ou,
- agricultores cujo impacto ambiental da 
sua exploração esteja certificado, por 
sistemas de certificação nacional 
aprovados pela Comissão, como sendo 
pelo menos equivalente aos critérios 
principais de ecologização; ou 
- agricultores com mais de 70 % da sua 
superfície agrícola elegível coberta por 
prados.

Or. en

Alteração 1417
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os agricultores que satisfaçam as 
exigências estabelecidas no artigo 29.º, 
n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 834/2007 
no que diz respeito ao modo de produção 
biológico têm, ipso facto, direito ao 
pagamento referido no presente capítulo.

Os agricultores têm, ipso facto, direito ao 
pagamento referido no presente capítulo,
caso se enquadrem nas categorias 
seguintes:

- agricultores que satisfaçam as 
exigências estabelecidas no artigo 29.º, 
n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 834/2007 
no que diz respeito ao modo de produção 
biológico; ou
- beneficiários de determinados 
pagamentos no domínio agroambiental e 
climático previstos ao abrigo do artigo 
29.º do Regulamento (UE) n.º [...] [RDR]; 
ou
- beneficiários de um sistema nacional ou 
regional de certificação com interesse 
ecológico; ou
- agricultores com uma percentagem 
mínima de 50 % de prados permanentes 
nas suas áreas elegíveis.

Or. de

Alteração 1418
Sandra Kalniete, Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas 
Saudargas, Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores que satisfaçam as 
exigências estabelecidas no artigo 29.º, n.º
1, do Regulamento (CE) n.º 834/2007 no 
que diz respeito ao modo de produção 
biológico têm, ipso facto, direito ao 
pagamento referido no presente capítulo.

Os agricultores têm, ipso facto, direito ao 
pagamento referido no presente capítulo se 
estiverem inseridos numa das seguintes 
categorias:
- agricultores que tenham pelo menos 
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20 % de superfície florestal;
- agricultores com mais de 50 % da 
superfície agrícola elegível coberta por 
prados.
- agricultores cuja utilização de métodos 
agrícolas sustentáveis, incluindo 
agricultura integrada, esteja 100% 
certificada.

Or. en

Alteração 1419
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores que satisfaçam as 
exigências estabelecidas no artigo 29.º, n.º
1, do Regulamento (CE) n.º 834/2007 no 
que diz respeito ao modo de produção 
biológico têm, ipso facto, direito ao 
pagamento referido no presente capítulo.

Os agricultores têm, ipso facto, direito ao 
pagamento referido no presente capítulo se 
estiverem inseridos numa das seguintes 
categorias:

- terra arável da exploração é inferior a 
15 hectares, ou
- Natura 2000 cobre mais do que 50 % da 
área agrícola da exploração, ou
- superfícies ao abrigo das medidas 
agroambientais e climáticas, de acordo 
com o artigo 29.º do Regulamento (UE) 
n.º […] [RDR], cobrem mais do que 50 % 
da superfície agrícola da exploração
- agricultores que satisfaçam as 
exigências estabelecidas no artigo 29.º, n.º 
1, do Regulamento (CE) n.º 834/2007 no 
que diz respeito ao modo de produção 
biológico .

Or. en
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Alteração 1420
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores que satisfaçam as 
exigências estabelecidas no artigo 29.º, n.º
1, do Regulamento (CE) n. 834/2007 no 
que diz respeito ao modo de produção 
biológico têm, ipso facto, direito ao 
pagamento referido no presente capítulo.

Os agricultores têm, ipso facto, direito ao 
pagamento referido no presente capítulo, 
caso se enquadrem nas categorias 
seguintes:

- Agricultores que satisfaçam as exigências 
estabelecidas no artigo 29.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 834/2007 no que diz 
respeito ao modo de produção biológico, 
ou
- Beneficiários dos pagamentos 
agroambientais e climático estabelecidos 
no artigo 29.º do Regulamento (UE) n.º 
[...] [regulamento relativo ao 
desenvolvimento rural], ou
- Agricultores com culturas de particular 
relevância ambiental e paisagística.

Or. it

Alteração 1421
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores que satisfaçam as 
exigências estabelecidas no artigo 29.º, n.º
1, do Regulamento (CE) n.º 834/2007 no 
que diz respeito ao modo de produção 
biológico têm, ipso facto, direito ao 

Os agricultores têm, ipso facto, direito ao 
pagamento referido no presente capítulo se 
estiverem inseridos em, pelo menos, uma 
das seguintes categorias:
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pagamento referido no presente capítulo.
- agricultores que satisfaçam as 
exigências estabelecidas no artigo 29.º, n.º 
1, do Regulamento (CE) n.º 834/2007 no 
que diz respeito ao modo de produção 
biológico;

- agricultores que cumprem com as 
exigências definidas por regimes de 
certificação reconhecidos 
independentemente, a nível nacional ou 
regional, com vantagens ambientais e 
climáticas.

Or. en

Incluir os regimes certificados nos critérios relativos à ecologização incentivará o 
desenvolvimento destes regimes, que combatem quer a perda de biodiversidade quer as 
alterações climáticas. Tal levará ao desenvolvimento de uma agricultura mais sustentável e 
com maior eficiência dos recursos.

Alteração 1422
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores que satisfaçam as 
exigências estabelecidas no artigo 29.º, n.º 
1, do Regulamento (CE) n.º 834/2007 no 
que diz respeito ao modo de produção 
biológico têm, ipso facto, direito ao 
pagamento referido no presente capítulo.

Os agricultores têm direito, ipso facto, ao 
pagamento referido no presente capítulo, 
caso se enquadrem nas categorias 
seguintes:

– agricultores que cumpram os requisitos 
estabelecidos no artigo 29.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 834/2007 no que 
respeita à produção biológica; ou
– beneficiários de pagamentos no domínio 
agroambiental e climático estabelecidos 
ao abrigo do artigo 29.º do Regulamento 
(UE) n.º [...] [RDR];
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– agricultores com superfície dedicada a 
pastagens permanentes, culturas 
permanentes, culturas sob água ou 
leguminosas, na superfície dedicada a 
estes aproveitamentos;
– beneficiários com superfícies 
pertencentes à rede Natura 2000.

Or. es

Justificação

Deve ser reconhecido o valor ambiental intrínseco de determinadas culturas ou sistemas 
produtivos que devem pertencer, por definição, ao âmbito da componente verde sem a 
necessidade de práticas adicionais. As pastagens permanentes, devido à fixação de CO2, 
combatem a erosão e a desertificação, e preservam a paisagem. A cultura do arroz, pelo 
papel fundamental deste sistema agrícola na manutenção da flora e da fauna ligada às zonas 
húmidas, etc.

Alteração 1423
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores que satisfaçam as 
exigências estabelecidas no artigo 29.o, n.o
1, do Regulamento (CE) n.o 834/2007 no 
que diz respeito ao modo de produção 
biológico têm, ipso facto, direito ao 
pagamento referido no presente capítulo.

Os agricultores têm, ipso facto, direito ao 
pagamento referido no presente capítulo, 
caso se enquadrem nas categorias 
seguintes:

- Os agricultores que satisfaçam as 
exigências estabelecidas no artigo 29.º, n.º
1, do Regulamento (CE) n.º 834/2007 no 
que diz respeito ao modo de produção 
biológico, ou

- Beneficiários dos pagamentos 
agroambientais e climáticos estabelecidos 
no artigo 39.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 
1698/2005 e/ou no artigo 29.º do 
Regulamento (UE) n.º [...] [regulamento 
relativo ao desenvolvimento rural];
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- Beneficiários dos pagamentos relativos 
às intervenções/ações indicadas no 
enquadramento ambiental aplicável aos 
programas operacionais sustentáveis no 
âmbito da OCM única;.
O n.º 1 é aplicável exclusivamente às 
unidades de exploração utilizadas para o 
modo de produção biológico nos termos 
do artigo 11.º do Regulamento (CE) 
n.º 834/2007 ou interessadas nas medidas 
agroambientais e climáticas nos termos do 
artigo 39.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 
1698/2005 e/ou do artigo 29.º do 
Regulamento (UE) n.º [...] [regulamento 
relativo ao desenvolvimento rural], ou 
interessadas nas intervenções/ações 
indicadas no enquadramento ambiental 
aplicável aos programas operacionais 
sustentáveis no âmbito da OCM única.

Or. it

Alteração 1424
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores que satisfaçam as 
exigências estabelecidas no artigo 29.o, n.o 
1, do Regulamento (CE) n.o 834/2007 no 
que diz respeito ao modo de produção 
biológico têm, ipso facto, direito ao 
pagamento referido no presente capítulo.

Os agricultores têm, ipso facto, direito ao 
pagamento referido no presente capítulo, 
caso se enquadrem nas categorias 
seguintes:

- Agricultores que satisfaçam as exigências 
estabelecidas no artigo 29.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 834/2007 no que diz 
respeito ao modo de produção biológico, 
ou
- Beneficiários dos pagamentos 
agroambientais e climáticos estabelecidos 
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no artigo 39.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 
1698/2005 e/ou no artigo 29.º do 
Regulamento (UE) n.º [...] [regulamento 
relativo ao desenvolvimento rural];
- Agricultores que adiram ao 
enquadramento ambiental aplicável aos 
programas operacionais sustentáveis no 
âmbito da OCM única ou a normas 
agroambientais aprovadas a nível 
nacional.

Or. it

Alteração 1425
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores que satisfaçam as 
exigências estabelecidas no artigo 29.o, n.o 
1, do Regulamento (CE) n.o 834/2007 no 
que diz respeito ao modo de produção 
biológico têm, ipso facto, direito ao 
pagamento referido no presente capítulo.

Os agricultores têm, ipso facto, direito ao 
pagamento referido no presente capítulo, 
caso se enquadrem nas categorias 
seguintes:

- Agricultores que satisfaçam as exigências 
estabelecidas no artigo 29.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 834/2007 no que diz 
respeito ao modo de produção biológico, 
ou
- Beneficiários dos pagamentos 
agroambientais e climáticos estabelecidos 
no artigo 39, n.º 2, do Regulamento (UE) 
1698/2005 e/ou no artigo 29.º do 
Regulamento (UE) n.º [...] [regulamento 
relativo ao desenvolvimento rural].

Or. it

Alteração 1426
Mariya Gabriel
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Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores que satisfaçam as 
exigências estabelecidas no artigo 29.º, 
n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 834/2007 
no que diz respeito ao modo de produção 
biológico têm, ipso facto, direito ao 
pagamento referido no presente capítulo.

Os agricultores têm, ipso facto, direito ao 
pagamento referido no presente capítulo, 
caso se enquadrem nas categorias 
seguintes:

– os agricultores que satisfaçam as 
exigências estabelecidas no artigo 29.º, 
n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 834/2007 
no que diz respeito ao modo de produção 
biológico;

– os beneficiários de pagamentos no 
domínio agroambiental e climático, 
previstos ao abrigo do artigo 29.º do 
Regulamento (UE) n.º [...] [RDR].
– os agricultores de terras cultivadas com 
culturas permanentes; ou
– os agricultores cujas terras consistam 
em, pelo menos, 75 % de pastagens 
permanentes ou zonas em regiões 
abrangidas pela Diretiva 92/43/CEE ou 
Diretiva 2009/147/CE.

Or. bg

Alteração 1427
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores que satisfaçam as 
exigências estabelecidas no artigo 29.º, n.º
1, do Regulamento (CE) n.º 834/2007 no 
que diz respeito ao modo de produção 
biológico têm, ipso facto, direito ao 

Os agricultores que satisfaçam pelo menos 
uma das exigências estabelecidas nas
alínea a) a c) têm, ipso facto, direito ao 
pagamento referido no presente capítulo.
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pagamento referido no presente capítulo.
a) Exigências de acordo com o artigo 29.º, 
n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 834/2007 
no que diz respeito ao modo de produção 
biológico;
b) Participar em programas relativos a 
medidas agroambientais e climáticas, em 
conformidade com o artigo 39.º, n.º 2 do 
Regulamento (UE) n.º 1698/2005 ou do 
artigo 29.º, n.º 2 (Regulamento - PDR). A 
extensão de cobertura da exploração por 
diferentes medidas/operações será 
definida no programa;
c) Participar em sistemas de certificação 
relativos à agricultura de terceiros. O 
sistema de certificação será determinado 
pelo Estado-Membro e notificado à 
Comissão.

Or. en

Alteração 1428
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Riikka Manner, Petri Sarvamaa, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores que satisfaçam as 
exigências estabelecidas no artigo 29.º, n.º
1, do Regulamento (CE) n.º 834/2007 no 
que diz respeito ao modo de produção 
biológico têm, ipso facto, direito ao 
pagamento referido no presente capítulo.

Os agricultores têm, ipso facto, direito ao 
pagamento referido no presente capítulo se 
estiverem inseridos nas seguintes 
categorias:

- agricultores que satisfaçam as 
exigências estabelecidas no artigo 29.º, n.º 
1, do Regulamento (CE) n.º 834/2007 no 
que diz respeito ao modo de produção 
biológico, ou
- agricultores que cumpram com as 
exigências dos regimes agroambientais e 
climáticos que ultrapassam as exigências 
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de ecologização

Or. en

Alteração 1429
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores que satisfaçam as 
exigências estabelecidas no artigo 29.º, n.º
1, do Regulamento (CE) n.º 834/2007 no 
que diz respeito ao modo de produção 
biológico têm, ipso facto, direito ao 
pagamento referido no presente capítulo.

Os agricultores que satisfaçam as 
exigências estabelecidas no artigo 29.º, 
n.º 1 do Regulamento (CE) n.º 834/2007 no 
que diz respeito ao modo de produção 
biológico e no artigo 27.º do Regulamento 
(CE) n.º 1698/2005 no que diz respeito aos 
compromissos agroambientais têm, ipso 
facto, sem prejuízo do pagamento
efetuado de acordo com o artigo 27.º do 
Regulamento (CE) n.º 1698/2005, direito 
ao pagamento referido no presente 
capítulo.

Or. en

Os agricultores que cumpram com regimes agroambientais devem ser elegíveis para o 
pagamento relativo à ecologização.

Alteração 1430
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores que satisfaçam as 
exigências estabelecidas no artigo 29.º, 
n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 834/2007 
no que diz respeito ao modo de produção 

Os agricultores que satisfaçam as 
exigências estabelecidas no artigo 29.º, 
n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 834/2007 
no que diz respeito à agricultura biológica 
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biológico têm, ipso facto, direito ao 
pagamento referido no presente capítulo.

e os agricultores que tenham mais de 
50 % da sua área agrícola elegível 
ocupada com erva ou prados permanentes
têm, ipso facto, direito ao pagamento 
referido no presente capítulo.

Or. de

Justificação

Isto destina-se ao reconhecimento do valor especial dos prados no que diz respeito aos 
objetivos de proteção climática e ambiental.

Alteração 1431
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores que satisfaçam as 
exigências estabelecidas no artigo 29.o, n.o
1, do Regulamento (CE) n.o 834/2007 no 
que diz respeito ao modo de produção 
biológico têm, ipso facto, direito ao 
pagamento referido no presente capítulo.

Os agricultores que satisfaçam as 
exigências estabelecidas no artigo 29.º, 
n.º 1 do Regulamento (CE) n.º 834/2007 no 
que diz respeito ao modo de produção 
biológico ou nos principais gerais da 
proteção integrada definidos no anexo III 
do Regulamento (CE) n.º 128/2009 têm, 
ipso facto, direito ao pagamento referido
no presente capítulo.

Or. en

Alteração 1432
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores que satisfaçam as 
exigências estabelecidas no artigo 29.º, 
n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 834/2007 

Os agricultores que satisfaçam as 
exigências estabelecidas no artigo 29.º, 
n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 834/2007 
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no que diz respeito ao modo de produção 
biológico têm, ipso facto, direito ao 
pagamento referido no presente capítulo.

no que diz respeito ao modo de produção 
biológico têm, ipso facto, direito ao 
pagamento referido no presente capítulo.
Este reconhecimento aplica-se igualmente 
aos agricultores cujas superfícies 
agrícolas se situem em zonas de proteção 
do ambiente reconhecidas pelos 
Estados-Membros, a nível nacional ou 
regional, e às superfícies agrícolas que 
beneficiam de compromissos 
agroambientais no quadro dos programas 
de desenvolvimento rural.

Or. fr

Alteração 1433
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a) Produção de agricultura biológica de 
acordo com o artigo 29.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 834/2007;

Or. de

Alteração 1434
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Agricultores que cumpram com outros 
sistemas agrogeológicos nas suas 
explorações que contribuam 
significativamente para a redução do uso 
de pesticidas, para a preservação e 
melhoria da fertilidade dos solos e para a 
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atenuação das alterações climáticas.

Or. en

Alteração 1435
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Agricultores com mais de 70 % da 
superfície agrícola elegível coberta por 
prados, ou agricultores cuja exploração 
está certificada, através de sistemas 
nacionais ou regionais de certificação 
ambiental, têm, ipso facto, direito ao 
pagamento referido no presente capítulo.

Or. en

Alteração 1436
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O primeiro parágrafo só é aplicável às 
unidades de uma exploração que 
cumpram os requisitos referidos nas
alíneas a), b), c) ou d).

Or. de

Alteração 1437
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Agricultores cuja superfície elegível, 
conforme definido no artigo 26.º, n.º 1, 
inclua, pelo menos, 75 % de prado 
permanente, têm ipso facto direito ao 
pagamento referido no presente capítulo.

Or. en

Justificação

As explorações agrícolas que são compostas, pelo menos em 75 %, por prados permanentes 
devem ser consideradas ecológicas, já que são explorações pastorais que produzem pequenas 
quantidades de cereais. Sujeitar estas explorações às exigências de ecologização encorajará 
a monoculturas de erva e implicará encargos administrativos desproporcionados.

Alteração 1438
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Por derrogação do n.º 1, os 
Estados-Membros podem decidir fazer o 
pagamento referido no presente capítulo 
aos agricultores que observem práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente, tal como definido pelo 
Estado-Membro. Estas práticas devem ter 
um valor ambiental e/ou climático 
equivalente às práticas referidas no n.º 1.

Or. en

Justificação

Tal permitirá aos Estados-Membros financiar um regime agroambiental no âmbito do Pilar I 
como alternativa às medidas de ecologização.

Alteração 1439
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores com superfícies dedicadas 
a pastagens permanentes, culturas 
permanentes, leguminosas ou arroz têm 
direito ao pagamento adicional referido 
no presente capítulo, sem terem de 
respeitar as práticas agrícolas a que se 
refere o n.º 1 quanto à superfície dedicada 
a estes aproveitamentos.

Or. es

Justificação

Reconhecer o valor ambiental intrínseco de determinadas culturas.

Alteração 1440
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Este reconhecimento aplica-se igualmente 
aos agricultores cujas superfícies 
agrícolas se situem em zonas com 
proteção ambiental reconhecidas pelos 
Estados-Membros, no âmbito nacional ou 
regional, e a superfícies agrícolas que 
beneficiem de compromissos 
agroambientais no âmbito dos programas 
de desenvolvimento rural.

Or. pt

Alteração 1441
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Este reconhecimento aplica-se igualmente 
aos agricultores cujas explorações 
estejam total ou parcialmente situadas em 
áreas abrangidas pelas Diretivas 
92/43/CEE ou 2009/147/CE, e os 
agricultores que beneficiam de um apoio 
agroambiental e climático ao abrigo do 
artigo 29.º do Regulamento (UE) n.º […] 
[RDR].

Or. es

Justificação

Las explotaciones agrarias ubicadas en Natura 2000 están sometidas a limitaciones en su 
actividad productiva para su adecuada adaptación a los objetivos de especial conservación 
de estas zonas, y que en muchos casos implican costes adiciones y/o lucros cesantes. Por lo 
tanto, las superficies agrarias en las que se llevan a cabo prácticas de acuerdo con lo 
establecido en las Directivas de aves y hábitats deben ser beneficiarias de forma automática 
del pago verde, sin necesidad de realizar medidas adicionales.De igual manera, se considera 
que deben tener derecho al pago verde de forma automática los agricultores que se acogen a 
las medidas agroambientales y climáticas en virtud del Reglamento de Desarrollo Rural, 
teniendo en cuenta que ya deben realizar unos compromisos para la provisión de bienes 
públicos medioambientales con un nivel de exigencia superior a la condicionalidad.

Alteração 1442
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Proponentes de medidas agroambientais 
em conformidade com o artigo 29.º da 
proposta de Regulamento 
COM(2011)627/3 relativo ao 
desenvolvimento rural;

Or. de
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Alteração 1443
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Têm igualmente direito ao pagamento 
referido no presente capítulo as 
explorações integradas num plano de 
gestão coletivo que demonstrem que 
cumprem de forma conjunta os requisitos 
do n.º 1.

Or. es

Justificação

Coerência com as observações incluídas na alteração do considerando 26-A.

Alteração 1444
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Explorações situadas em zonas de 
montanha, em conformidade com o artigo 
18.º do Regulamento (CE) n.º 1257/1999;

Or. de

Alteração 1445
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 1-D (novo)
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Texto da Comissão Alteração

A produção decorre em conformidade 
com as diretivas de cultivo da produção 
integrada.

Or. de

Alteração 1446
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O primeiro parágrafo só é aplicável às 
unidades de uma exploração agrícola que 
são utilizadas para produção biológica, em 
conformidade com o artigo 11.º do 
Regulamento (CE) n.º 834/2007.

O primeiro parágrafo só é aplicável às 
unidades de uma exploração agrícola que:

- são utilizadas para produção biológica, 
em conformidade com o artigo 11.º do 
Regulamento (CE) n.º 834/2007; ou

- são abrangidas pelos pagamentos no 
domínio agroambiental e climático 
previstos ao abrigo do artigo 29.º do 
Regulamento (UE) n.º [...] [RDR]; ou
- são abrangidas por um sistema nacional 
ou regional de certificação com interesse 
ecológico; ou
- apresentam uma percentagem mínima 
de 50 % de prados permanentes nas suas 
áreas elegíveis.

Or. de

Alteração 1447
Carlo Fidanza
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Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O primeiro parágrafo só é aplicável às 
unidades de uma exploração agrícola que 
são utilizadas para produção biológica, 
em conformidade com o artigo 11.o do 
Regulamento (CE) n.o 834/2007.

O primeiro parágrafo só é aplicável às 
superfícies de uma exploração sujeitas às 
intervenções ou aos requisitos 
especificados.

Or. it

Alteração 1448

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O primeiro parágrafo só é aplicável às 
unidades de uma exploração agrícola que 
são utilizadas para produção biológica, 
em conformidade com o artigo 11.o do 
Regulamento (CE) n.o 834/2007.

O primeiro parágrafo só é aplicável às 
superfícies de uma exploração agrícola 
sujeitas às intervenções ou requisitos 
especificados.

Or. it

Alteração 1449
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O primeiro parágrafo só é aplicável às 
unidades de uma exploração agrícola que
são utilizadas para produção biológica, em 
conformidade com o artigo 11.º do 
Regulamento (CE) n.º 834/2007.

O primeiro parágrafo só é aplicável às 
unidades de uma exploração agrícola nas 
quais a superfície arável da exploração 
cobre menos de 15 hectares, ou nas quais 
a Natura 2000 cobre mais de 50 % da 
superfície agrícola da exploração, ou são 
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utilizadas para produção biológica, em 
conformidade com o artigo 11.º do 
Regulamento (CE) n.º 834/2007, ou que 
mais do que 50 % da superfície agrícola 
está abrangida pelas medidas 
agroambientais e climáticas, de acordo 
com o artigo 29.º do Regulamento (UE) 
n.º [...] [RDR].

Or. en

Alteração 1450
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O primeiro parágrafo só é aplicável às 
unidades de uma exploração agrícola que 
são utilizadas para produção biológica, em 
conformidade com o artigo 11.º do 
Regulamento (CE) n.º 834/2007.

O primeiro parágrafo só é aplicável às 
unidades de uma exploração agrícola que 
são utilizadas para produção biológica, em 
conformidade com o artigo 11.º do 
Regulamento (CE) n.º 834/2007 ou em que 
estão abrangidas pelas medidas 
agroambientais e climáticas, de acordo 
com o artigo 29.º do Regulamento (UE) 
n.º [...] [RDR]; certificados por sistemas 
nacionais ou regionais de certificação 
ambiental; situados em zonas NATURA 
2000; territórios nacionais específicos.

Or. en

Alteração 1451
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O primeiro parágrafo só é aplicável às 
unidades de uma exploração agrícola que 

O primeiro parágrafo só é aplicável às 
unidades de uma exploração agrícola que 
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são utilizadas para produção biológica, em 
conformidade com o artigo 11.º do 
Regulamento (CE) n.º 834/2007.

são utilizadas para produção biológica, em 
conformidade com o artigo 11.º do 
Regulamento (CE) n.º 834/2007, ou que 
são abrangidas por medidas 
agroambientais e climáticas, em 
conformidade com o artigo 29.º do 
Regulamento (UE) n.º [...] [RDR], ou que 
correspondem a superfícies de culturas 
permanentes, culturas sob água ou 
leguminosas ou que sejam superfícies 
pertencentes à rede Natura 2000.

Or. es

Alteração 1452
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 29 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O primeiro parágrafo só é aplicável às 
unidades de uma exploração agrícola que 
são utilizadas para produção biológica, em 
conformidade com o artigo 11.º do 
Regulamento (CE) n.º 834/2007.

O primeiro parágrafo só é aplicável às 
unidades de uma exploração agrícola que 
são utilizadas para produção biológica, em 
conformidade com o artigo 11.º do 
Regulamento (CE) n.º 834/2007 ou 
interessadas nas medidas agroambientais  
e climáticas nos termos do artigo 39.º, n.º 
2, do Regulamento (CE) 1698/2005 e/ou 
no artigo 29.º do Regulamento (UE) 
n.º [...] [regulamento relativo ao 
desenvolvimento rural] ou interessadas 
nas intervenções/ações indicadas no 
enquadramento ambiental aplicável aos 
programas operacionais sustentáveis no 
âmbito da OCM única.

Or. it

Alteração 1453
Giovanni La Via
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Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O primeiro parágrafo só é aplicável às 
unidades de uma exploração agrícola que 
são utilizadas para produção biológica, em 
conformidade com o artigo 11.º do 
Regulamento (CE) n.º 834/2007.

O primeiro parágrafo só é aplicável às 
unidades de uma exploração agrícola que 
são utilizadas para produção biológica, em 
conformidade com o artigo 11.º do 
Regulamento (CE) n.º 834/2007 ou 
interessadas nas medidas agroambientais  
e climáticas nos termos do artigo 39.º, n.º 
2, do Regulamento (CE) 1698/2005 e/ou 
no artigo 29.º do Regulamento (UE) n.º 
[...] [RDR].

Or. it

Alteração 1454
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O primeiro parágrafo só é aplicável às 
unidades de uma exploração agrícola que 
são utilizadas para produção biológica, em 
conformidade com o artigo 11.º do 
Regulamento (CE) n.º 834/2007.

O primeiro parágrafo só é aplicável às 
unidades de uma exploração agrícola que 
são utilizadas para produção biológica, em 
conformidade com o artigo 11.º do 
Regulamento (CE) n.º 834/2007, ou que 
cumpram os requisitos do segundo 
parágrafo, excetuando as superfícies 
dedicadas à produção biológica ou 
sujeitas a condicionantes ambientais mais 
elevadas que representem uma 
percentagem elevada da exploração (+ 
50 %), em cujo caso o pagamento é 
efetuado pela totalidade da superfície 
elegível da exploração.

Or. es
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Justificação

Las explotaciones agrarias ubicadas en Natura 2000 se encuentran sometidas a 
determinadas limitaciones en su actividad productiva para su adecuada adaptación a los 
objetivos de especial conservación de estas zonas, y que en muchos casos implican costes 
adiciones y/o lucros cesantes. Por lo tanto, las superficies agrarias en las que se llevan a 
cabo prácticas de acuerdo con lo establecido en las Directivas de aves y hábitats deben ser 
beneficiarias de forma automática del pago verde, sin necesidad de realizar medidas 
adicionales.De igual manera, se considera que deben tener derecho al pago verde de forma 
automática los agricultores que se acogen a las medidas agroambientales y climáticas en 
virtud del Reglamento de Desarrollo Rural, teniendo en cuenta que ya deben realizar unos 
compromisos para la provisión de bienes públicos medioambientales con un nivel de 
exigencia superior a la condicionalidad.

Alteração 1455
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O primeiro parágrafo só é aplicável às 
unidades de uma exploração agrícola que 
são utilizadas para produção biológica, em 
conformidade com o artigo 11.º do 
Regulamento (CE) n.º 834/2007.

O primeiro parágrafo só é aplicável às 
unidades de uma exploração agrícola que 
são utilizadas para produção biológica, em 
conformidade com o artigo 11.º do 
Regulamento (CE) n.º 834/2007 ou que 
estão abrangidas por sistemas nacionais 
ou regionais de certificação, benéficos 
para o ambiente e o clima.

Or. en

Alteração 1456
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O primeiro parágrafo só é aplicável às 
unidades de uma exploração agrícola que 

A derrogação biológica só é aplicável às 
unidades de uma exploração agrícola que 
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são utilizadas para produção biológica, em 
conformidade com o artigo 11.º do 
Regulamento (CE) n.º 834/2007.

são utilizadas para produção biológica, em 
conformidade com o artigo 11.º do 
Regulamento (CE) n.º 834/2007.

Or. en

Alteração 1457
Phil Prendergast

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os agricultores que cumpram os 
compromissos assumidos de acordo com o 
artigo 39.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 
n.º [...] [RDR], ou cuja exploração seja 
certificada por sistemas nacionais ou 
regionais de certificação ambientais serão 
considerados cumpridores de uma ou 
mais práticas agrícolas referidas no n.º 1 ,
desde que estes compromissos e o sistema 
de certificação ambiental cumpram com 
as seguintes condições:
a) devem abranger a totalidade da 
exploração do agricultor que está sujeito 
à(s) respetiva(as) prática(s) referida(s) no 
n.º 1;
b) devem ser práticas do mesmo tipo das 
referidas no número 1; e
c) devem ir além das práticas referidas no 
nº 1 relativamente aos benefícios para o 
clima e o ambiente.
No que diz respeito aos sistemas de 
certificação referidos no primeiro 
parágrafo, estes devem ser eficazes, 
objetivos e transparentes.

Or. en
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Alteração 1458
Marian-Jean Marinescu

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os agricultores que cumpram os 
compromissos assumidos de acordo com o 
artigo 39.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 
(..) (RDR), ou cuja exploração seja 
certificada por sistemas nacionais ou 
regionais de certificação ambientais, 
desde que estes compromissos e o sistema 
de certificação ambiental cumpram com 
as seguintes condições:
- devem abranger a totalidade da 
exploração do agricultor que está sujeito 
à(s) respetiva(as) prática(s) referida(s) no 
n.º 1;
- devem ter o mesmo tipo de impacto das 
práticas referidas no n.º 1
- devem ir além das práticas referidas no 
n.º 1 relativamente aos benefícios para o 
clima e o ambiente.
No diz respeito aos sistemas de 
certificação referidos no primeiro 
parágrafo, estes devem ser eficazes, 
imparciais e transparentes.

Or. en

Justificação

A fim de garantir o efeito e o impacto das medidas de ecologização e evitar diferenças na 
implementação das medidas entre agricultores.

Alteração 1459
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4 -A. Agricultores que apliquem medidas 
agroambientais de acordo com o artigo 
29.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º [...] 
[RDR], ou cuja exploração esteja 
certificada por sistemas nacionais ou 
regionais de certificação ambiental têm, 
ipso facto, direito ao pagamento referido 
no presente capítulo. Os sistemas de 
certificação ambiental devem ser eficazes, 
imparciais e transparentes e proporcionar 
benefícios para o clima e o ambiente 
equivalentes ou adicionais a nível 
regional quando comparados com as 
práticas definidas no n.º 1.

Or. en

Alteração 1460
Robert Dušek

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros podem decidir 
que os agricultores têm direito ao 
pagamento referido no presente capítulo 
se cumprirem um ou mais dos seguintes 
critérios:
- agricultura sustentável e 100 % 
certificada;
- explorações agrícolas que participem em 
determinados programas agroambientais 
em pelo menos 50 % da sua superfície 
agrícola;
- explorações agrícolas com pelo menos 
50 % da superfície agrícola situada em 
áreas Natura 2000 com restrições 
específicas ao uso agrícola, com base no 
objeto da proteção.
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Or. en

Alteração 1461
Hynek Fajmon

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros podem decidir 
que os agricultores têm direito ao 
pagamento referido no presente capítulo 
se cumprirem um ou mais dos seguintes 
critérios:
- agricultura sustentável e 100 % 
certificada;
- explorações agrícolas que participem em 
determinados programas agroambientais 
em pelo menos 50% da sua área agrícola;
- explorações agrícolas com pelo menos 
50 % da superfície agrícola situada em 
áreas Natura 2000 com restrições 
específicas ao uso agrícola, com base no 
objeto da proteção.

Or. en

Alteração 1462
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis, Georgios Papastamkos

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os agricultores têm, ipso facto, 
direito ao pagamento referido no presente 
capítulo quando mantêm sistemas 
tradicionais pouco intensivos de olivais, 
vinhas e pomares, nos quais as árvores 
são padrão ou semipadrão, de fraca 
densidade, não irrigadas, que fazem uso 
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limitado de inputs e nos quais é permitido 
sub-bosque espontâneo (não plantado) 
entre o outono e a primavera.

Or. en

Alteração 1463
Béla Glattfelder

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os agricultores têm, ipso facto, 
direito ao pagamento referido no presente 
capítulo no que diz respeito a superfícies 
utilizadas para culturas permanentes.

Or. en

Alteração 1464
Britta Reimers

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Até que as disposições definidas no 
artigo 93.º da proposta da Comissão 
relativa ao financiamento, à gestão e à 
vigilância da política agrícola comum 
entrem em vigor, os agricultores que 
cumpram os princípios e disposições 
descritas no anexo III da Diretiva 
2009/128 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, relativa à proteção integrada, 
têm direito ao pagamento referido no 
presente capítulo.

Or. en
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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, these requirements will only be enforceable 
once the Commission amends Annex II of the  Management regulation within 12 months 
starting at the moment the last Member State has notified the implementation of the SUD 
Directive to the, which in practical terms would not be possible  before 2015 or even 2016. A 
temporary financial incentive for farmers complying with SUD provisions would facilitate 
and accelerate the transition towards a greener agriculture and would incentive innovation in 
farming practices.

Alteração 1465
Elisabeth Köstinger

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os agricultores que participem em, 
pelo menos, uma medida agroambiental 
por superfície, relativa a toda a 
exploração, ou em, pelo menos, duas ou 
mais medidas agroambientais que 
cumpram objetivos equivalentes no 
âmbito da proteção climática e ambiental 
têm, ipso facto, direito ao pagamento 
referido no presente capítulo.

Or. de

Justificação

As medidas agroambientais e climáticas implementadas no FEADER estão em conformidade 
com os objetivos globais da PAC e podem revestir-se de medidas de ecologização dos 
pagamentos diretos. Os programas agroambientais certificados devem satisfazer, ipso facto, 
as condições estabelecidas no artigo 29.º, sem aumentar a linha de base. Estes representam 
um pacote de medidas diversificado e diferenciado, que vai além dos requisitos das medidas 
de ecologização nos seus direitos básicos.

Alteração 1466
Seán Kelly, Jim Higgins
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Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Agricultores com mais de 70 % da 
superfície agrícola elegível coberta por 
prados, ou agricultores cuja exploração 
está certificada, através de sistemas 
nacionais ou regionais de certificação 
ambiental, têm, ipso facto, direito ao 
pagamento referido no presente capítulo.

Or. en

Alteração 1467
Agnès Le Brun

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os regimes de equivalência referidos 
nos capítulos 3-A e 4 não resultam, em 
caso algum, em nenhuma forma de 
pagamento duplo.

Or. fr

Alteração 1468
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados de acordo com o 
artigo 55.º, de maneira a definir de forma 
mais completa as condições de aplicação 
do parágrafo 2 em relação aos sistemas de 
certificação referidos no parágrafo 1, com 
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o objetivo de garantir que apresentam, 
pelo menos, benefícios ambientais e 
climáticos equivalentes às medidas 
descritas nos artigos 30.º, 31.º, 32.º, 
32.º-A, 32.º-B e 32.º-C.

Or. en

Justificação

O princípio central que deverá determinar se o sistema de certificação pode ou não ser 
considerado ipso facto como cumprimento das condições da componente de ecologização é o 
conceito de equivalência e não a natureza/tipo das medidas.

Alteração 1469
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 29 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O pagamento referido no n.º 1 tem a 
forma de um pagamento anual por 
hectare elegível declarado de acordo com 
o artigo 26.º, n.º 1, cujo montante é 
calculado anualmente dividindo o 
montante resultante da aplicação do 
artigo 33.º, n.º 1, pelo número total de 
hectares elegíveis declarados no Estado-
Membro em causa de acordo com o artigo 
26.º.

Suprimido

Or. it

Alteração 1470
Ivari Padar

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º5
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Texto da Comissão Alteração

5. O pagamento referido no n.º 1 tem a 
forma de um pagamento anual por 
hectare elegível declarado de acordo com 
o artigo 26.º, n.º 1, cujo montante é 
calculado anualmente dividindo o 
montante resultante da aplicação do 
artigo 33.º, n.º 1, pelo número total de 
hectares elegíveis declarados no Estado-
Membro em causa de acordo com o 
artigo 26.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 1471
Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O pagamento referido no n.º 1 tem a 
forma de um pagamento anual por 
hectare elegível declarado de acordo com 
o artigo 26.º, n.º 1, cujo montante é 
calculado anualmente dividindo o 
montante resultante da aplicação do 
artigo 33.º, n.º 1, pelo número total de 
hectares elegíveis declarados no 
Estado-Membro em causa de acordo com 
o artigo 26.º.

5. O pagamento adicional referido no n.º 1 
tem a forma de uma fração dos 
pagamentos diretos recebidos anualmente 
pela exploração, com exceção dos 
pagamentos previstos nos artigos 34.º, 36.º 
e 38.º do presente regulamento. A fim de 
financiar o pagamento adicional referido 
no n.º 1, a fração prevista no primeiro 
parágrafo está fixada em 30 %.

Or. fr

Alteração 1472
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º5



PE494.483v01-00 116/177 AM\909517PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

5. O pagamento referido no n.º 1 tem a 
forma de um pagamento anual por hectare 
elegível declarado de acordo com o artigo 
26.º, n.º 1, cujo montante é calculado 
anualmente dividindo o montante 
resultante da aplicação do artigo 33.º, n.º
1, pelo número total de hectares elegíveis 
declarados no Estado-Membro em causa 
de acordo com o artigo 26.º.

5. O pagamento referido no n.º 1 tem a 
forma de 30 % do pagamento de base, na 
condição de existir cumprimento do título 
III, capítulo 2, do presente regulamento.

Or. en

Alteração 1473
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Marian-
Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O pagamento referido no n.º 1 tem a 
forma de um pagamento anual por hectare 
elegível declarado de acordo com o artigo 
26.º, n.º 1, cujo montante é calculado 
anualmente dividindo o montante 
resultante da aplicação do artigo 33.º, n.º
1, pelo número total de hectares elegíveis 
declarados no Estado-Membro em causa 
de acordo com o artigo 26.º.

5. O pagamento referido no n.º 1 tem a 
forma de um pagamento anual por hectare 
elegível declarado de acordo com o artigo 
26.º, n.º 1, a pagar a agricultores 
individuais como percentagem fixa sobre 
o pagamento de base.

Or. en

Alteração 1474
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

5. O pagamento referido no n.º 1 tem a 
forma de um pagamento anual por hectare 
elegível declarado de acordo com o artigo 
26.º, n.º 1, cujo montante é calculado 
anualmente dividindo o montante 
resultante da aplicação do artigo 33.º, 
n.º 1, pelo número total de hectares 
elegíveis declarados no Estado-Membro 
em causa de acordo com o artigo 26.º.

5. O pagamento referido no n.º 1 tem a 
forma de um pagamento anual por hectare 
elegível declarado de acordo com o artigo 
26.º, n.º 1, efetuado a cada agricultor 
como uma percentagem fixa do seu 
pagamento de base.

Or. es

Justificação

A aplicação de uma taxa fixa para a componente verde pode provocar desajustes na taxa de 
pagamentos diretos a nível dos agricultores individuais. Para limitar esse efeito, propõe-se a 
alteração a este artigo que pretende aplicar a componente verde, que passa a ser calculada a 
nível individual.

Alteração 1475
Liam Aylward, Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O pagamento referido no n.º 1 tem a 
forma de um pagamento anual por hectare 
elegível declarado de acordo com o artigo 
26.º, n.º 1, cujo montante é calculado 
anualmente dividindo o montante 
resultante da aplicação do artigo 33.º, n.º
1, pelo número total de hectares elegíveis 
declarados no Estado-Membro em causa 
de acordo com o artigo 26.o.

5. O pagamento referido no n.º 1 tem a 
forma de um pagamento anual por hectare 
elegível declarado de acordo com o artigo 
26.º, n.º 1, a pagar a agricultores 
individuais como percentagem fixa sobre 
o pagamento de base.

Or. en

Justificação

A alocação de 30 % do limite máximo nacional com base numa taxa fixa para a ecologização 
implicará um ajuste inicial abrupto na taxa de pagamento direto a nível do agricultor 
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individual.

Alteração 1476
Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O pagamento referido no n.º 1 tem a 
forma de um pagamento anual por hectare 
elegível declarado de acordo com o artigo 
26.º, n.º 1, cujo montante é calculado 
anualmente dividindo o montante 
resultante da aplicação do artigo 33.º, n.º
1, pelo número total de hectares elegíveis 
declarados no Estado-Membro em causa 
de acordo com o artigo 26.º.

5. O pagamento referido no n.º 1 tem a 
forma de um pagamento anual por hectare 
elegível declarado de acordo com o artigo 
26.º, n.º 1, a pagar a agricultores 
individuais como percentagem fixa sobre 
o pagamento de base.

Or. en

Alteração 1477
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O pagamento referido no n.º 1 tem a 
forma de um pagamento anual por hectare 
elegível declarado de acordo com o artigo 
26.º, n.º 1, cujo montante é calculado 
anualmente dividindo o montante 
resultante da aplicação do artigo 33.º, n.º
1, pelo número total de hectares elegíveis 
declarados no Estado-Membro em causa 
de acordo com o artigo 26.º.

5. O pagamento referido no n.º 1 tem a 
forma de um pagamento anual por hectare 
elegível declarado de acordo com o artigo 
26.º, n.º 1, a pagar a agricultores 
individuais como percentagem fixa sobre 
o pagamento de base.

Or. en
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Alteração 1478
Robert Dušek

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O pagamento referido no n.º 1 tem a
forma de um pagamento anual por hectare 
elegível declarado de acordo com o artigo 
26.º, n.º 1, cujo montante é calculado 
anualmente dividindo o montante 
resultante da aplicação do artigo 33.º, n.º 1, 
pelo número total de hectares elegíveis 
declarados no Estado-Membro em causa de 
acordo com o artigo 26.º.

5. O pagamento referido no n.º 1 tem a 
forma de um pagamento anual por hectare 
elegível declarado de acordo com o artigo 
26.º, n.º 1, aos agricultores que decidiram 
participar no regime de pagamento para 
práticas agrícolas benéficas para o clima 
e o ambiente, cujo montante é calculado 
anualmente dividindo o montante 
resultante da aplicação do artigo 33.º, n.º 1, 
pelo número total de hectares elegíveis 
declarados no Estado-Membro em causa de 
acordo com o artigo 26.º.

Or. en

Alteração 1479
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O pagamento referido no n.º 1 tem a 
forma de um pagamento anual por hectare 
elegível declarado de acordo com o artigo 
26.º, n.º 1, cujo montante é calculado 
anualmente dividindo o montante 
resultante da aplicação do artigo 33.º, n.º 1, 
pelo número total de hectares elegíveis 
declarados no Estado-Membro em causa de 
acordo com o artigo 26.º.

5. O pagamento referido no n.º 1 tem a 
forma de um pagamento anual por hectare 
elegível declarado de acordo com o artigo 
26.º, n.º 1, aos agricultores que decidiram 
participar no regime de pagamento para 
práticas agrícolas benéficas para o clima 
e o ambiente, cujo montante é calculado 
anualmente dividindo o montante 
resultante da aplicação do artigo 33.º, n.º 1, 
pelo número total de hectares elegíveis 
declarados no Estado-Membro em causa de 
acordo com o artigo 26.º.

Or. en
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Alteração 1480
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O pagamento referido no n.º 1 tem a 
forma de um pagamento anual por hectare 
elegível declarado de acordo com o 
artigo 26.º, n.º 1, cujo montante é calculado 
anualmente dividindo o montante 
resultante da aplicação do artigo 33.º, n.º 1, 
pelo número total de hectares elegíveis 
declarados no Estado-Membro em causa 
de acordo com o artigo 26.º.

5. O pagamento referido no n.º 1 tem a 
forma de um pagamento anual por hectare 
elegível declarado de acordo com o 
artigo 26.º, n.º 1, cujo montante é calculado 
anualmente dividindo o montante 
resultante da aplicação do artigo 33.º, n.º 1, 
pelo número total de hectares que podem 
beneficiar do pagamento referido no título 
III, capítulo 2.

Or. fr

Alteração 1481
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O pagamento referido no n.º 1 tem a 
forma de um pagamento anual por hectare 
elegível declarado de acordo com o artigo 
26.º, n.º 1, cujo montante é calculado 
anualmente dividindo o montante 
resultante da aplicação do artigo 33.º, n.º 1, 
pelo número total de hectares elegíveis 
declarados no Estado-Membro em causa de 
acordo com o artigo 26.º.

5. O pagamento referido no n.º 1 tem a 
forma de um pagamento anual por hectare 
elegível declarado de acordo com o artigo 
26.º, n.º 1, cujo montante é calculado 
anualmente dividindo o montante 
resultante da aplicação do artigo 33.º, pelo 
número total de hectares elegíveis 
declarados no Estado-Membro ou região
em causa de acordo com o artigo 26.º.

Or. es

Justificação

No cálculo do montante do pagamento deve ser considerada a aplicação regional utilizando 
o limite máximo regional para a componente verde constante do artigo 33.º, n.º 2.
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Alteração 1482
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O pagamento referido no n.º 1 tem a 
forma de um pagamento anual por hectare 
elegível declarado de acordo com o artigo 
26.º, n.º 1, cujo montante é calculado 
anualmente dividindo o montante 
resultante da aplicação do artigo 33.º, n.º 1, 
pelo número total de hectares elegíveis 
declarados no Estado-Membro em causa de 
acordo com o artigo 26.º.

5. O pagamento referido no n.º 1 tem a 
forma de um pagamento anual por hectare 
elegível declarado de acordo com o artigo 
26.º, n.º 1, cujo montante é calculado 
anualmente dividindo o montante 
resultante da aplicação do artigo 33.º, pelo 
número total de hectares elegíveis 
declarados no Estado-Membro ou região
em causa de acordo com o artigo 26.º.

Or. es

Alteração 1483
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os agricultores têm, ipso facto, 
direito ao pagamento referido no presente 
capítulo, caso se enquadrem nas 
categorias seguintes:
a) agricultores com uma percentagem de 
20 % ou mais de hectares elegíveis em 
zonas Natura 2000, em áreas nacionais 
protegidas ou em zonas nacionais de 
proteção de cursos de água; ou
b) agricultores com uma percentagem de 
50 % ou mais de prados, incluindo 
superfícies forrageiras plurianuais; ou
c) agricultores com hectares elegíveis até 
metade da dimensão média fixada no 
anexo VI do presente regulamento, mas 
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nunca superior a 15 hectares de terras 
aráveis.

Or. de

Alteração 1484
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os agricultores que satisfaçam as 
exigências estabelecidas no artigo 27.º do 
Regulamento (CE) n.º 1698/2005, 
relativamente aos programas 
agroambientais, têm, ipso facto e sem 
prejuízo do pagamento de acordo com o 
artigo 27.º do Regulamento (CE) 
n.º 1698/2005, direito ao pagamento 
referido no presente capítulo.

Or. en

Alteração 1485
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os agricultores dos 
Estados-Membros que, ao abrigo do 
artigo 14.º, n.º 1, decidirem disponibilizar 
10 % dos seus valores máximos nacionais 
anuais, para um ou mais anos civis entre 
2014 e 2019, como apoio adicional para 
operações agroambientais no âmbito das 
prioridades (1), (4) e (5) definidas no 
artigo 5.º do Regulamento (CE) n.º […] 
[RDR], têm, ipso facto, direito ao 
pagamento referido no presente capítulo, 



AM\909517PT.doc 123/177 PE494.483v01-00

PT

nos respetivos anos civis.

Or. en

Alteração 1486
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Todas as práticas agrícolas, referidas 
no presente capítulo que já tiverem sido 
satisfeitas ou ultrapassadas a nível 
regional serão consideradas cumpridas 
por parte da totalidade dos agricultores 
dessa região. É necessário um 
acompanhamento a nível regional no 
sentido de garantir que essas práticas 
agrícolas são, pelo menos, mantidas. Se 
não tiverem sido cumpridas, serão 
necessários controlos a fim de garantir 
que são observadas por cada agricultor.

Or. en

Alteração 1487
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os agricultores que satisfaçam os 
requisitos definidos pelos 
Estados-Membros, no que diz respeito à 
custódia do território, têm direito, ipso 
facto, aos pagamentos adicionais 
referidos no presente capítulo.

Or. es
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Alteração 1488

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Em derrogação do disposto nos 
termos do artigo 29.º, n.º 5, os 
Estados-Membros que optarem por um 
percurso de convergência parcial, de 
acordo com o disposto no artigo 22.º-A, 
podem determinar o montante do 
pagamento nos termos do n.º 1, como 
percentagem fixa do valor dos direitos ao 
pagamento dos agricultores beneficiários 
pelas práticas agrícolas benéficas para o 
clima e o ambiente. Nesse caso, o 
Estado-Membro pode estabelecer um 
limite máximo à entidade do pagamento 
nos termos do artigo 29.º, n.º 1.

Or. it

Alteração 1489
Ivari Padar

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os agricultores a quem foram 
concedidos pagamentos agroambientais e 
climáticos, em conformidade do artigo 
29.º do Regulamento (UE) n.º […] [RDR], 
têm, ipso facto, direito ao pagamento 
referido no presente capítulo. O primeiro 
parágrafo é aplicável apenas às unidades 
da exploração utilizadas para 
compromissos agroambientais e 
climáticos, de acordo com o artigo 29.º do 
Regulamento (UE) n.º [...] [RDR].



AM\909517PT.doc 125/177 PE494.483v01-00

PT

Or. en

Justificação

Os agricultores que levam a cabo medidas agroambientais e climáticas no âmbito do pilar II 
observam boas práticas agrícolas, benéficas para o ambiente e o clima, e não lhes deverá ser 
exigida a aplicação das medidas de ecologização no âmbito do pilar I. Nos casos em que a 
totalidade da exploração agrícola for abrangida por compromissos agroambientais e 
climáticas, não é necessário implementar qualquer medida de ecologização. Se apenas uma 
unidade da exploração agrícola estiver abrangida, é necessária a aplicação das medidas 
relativas à ecologização nas unidades que não se encontram abrangidas pelo compromisso 
agroambiental e climático.

Alteração 1490
Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros devem ser 
capazes de fixar o pagamento anual por 
área elegível, de acordo com critérios 
objetivos e não-discriminatórios, como 
nomeadamente o tipo de áreas agrícolas.

Or. de

Justificação

Deveria ser possível que áreas com diferente produtividade (terras aráveis e prados de 
exploração intensiva comparativamente a prados com exploração extensiva) 
proporcionassem diferentes pagamentos de base e/ou pagamentos de ecologização. Uma taxa 
de pagamentos uniforme poderá resultar numa forte redistribuição regional de pagamentos 
diretos.

Alteração 1491
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

5-A. As sanções relativas ao 
incumprimento do disposto nos números 
3, 3-A e 4 do presente artigo incidem 
apenas sobre a parte correspondente ao 
pagamento por práticas agrícolas 
benéficas para o clima e o ambiente.

Or. pt

Alteração 1492
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados de acordo com o 
artigo 55.º, de maneira a definir, de forma 
mais completa, as condições em relação 
aos compromissos e aos sistemas de 
certificação referidos no n.º 4-A. 

Or. en

Justificação

A fim de garantir o efeito e o impacto das medidas de ecologização e evitar diferenças na 
implementação das medidas entre agricultores.

Alteração 1493
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 29 – n.º 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

5-A. É conferido à Comissão o poder de 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 55.º para definir 
posteriormente as condições relativas às 
autorizações e aos sistemas de 
certificação, nos termos do n.º 4-A, com o 
objetivo de garantir a equivalência das 
práticas nos termos do n.º 1. no que diz 
respeito aos benefícios para o clima e o 
ambiente.

Or. it

Justificação

À Comissão é atribuído o poder de definir posteriormente as condições que garantam a 
equivalência entre os sistemas de certificação ambiental e os requisitos relativos à 
ecologização, no que diz respeito aos benefícios para o clima e o ambiente.

Alteração 1494
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A Comissão, através de atos de 
execução, define, posteriormente, as 
condições relativas às autorizações e aos 
sistemas de certificação nos termos do 
n.º 4-A, com o objetivo de garantir que 
sejam equivalentes no que diz respeito aos 
benefícios para o clima e o ambiente.

Or. it

Alteração 1495
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. É conferido à Comissão o poder de 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 55.º que estabeleçam regras 
simplificadas em matéria de respeito da 
ecocondicionalidade para os agricultores 
que têm direito ao pagamento referido no 
presente capítulo.

Or. fr

Alteração 1496
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B. É conferido à Comissão o poder de
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 55.º, a fim de definir mais 
precisamente os tipos de compromissos de 
boa gestão ambiental referidos no n.º 2 do 
presente artigo e de acrescentar e definir 
outros tipos de compromissos de boa 
gestão ambiental que possam ser tidos em 
conta no respeito da percentagem a que se 
refere o mesmo número.

Or. es

Alteração 1497
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 5-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

5-B. Os agricultores que cultivem num 
Estado-Membro que tenha introduzido 
um pagamento único por superfície 
regional ou nacional através de uma 
separação completa, valorizando assim os 
prados, têm, ipso facto, direito ao 
pagamento referido no presente capítulo.

Or. de

Alteração 1498
Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B. Os Estados-Membros podem tomar a 
decisão, em derrogação do n.º 5, de 
integrar o pagamento referido no artigo 
29.º no regime básico de pagamento único 
ao abrigo do título III, capítulo 1. Em 
consequência, aplicam-se as disposições 
referidas no artigo 29.º, n.º 1, ao abrigo 
do título VI do Regulamento (UE) n.º 
xxx/xxx [FR].

Or. de

Justificação

Graças à fusão do pagamento de base e do pagamento de ecologização, dois sistemas de 
pagamento transformar-se-iam num único sistema. Isto aplica-se de modo similar às 
provisões de controlo e de sanção por meio da integração dos «requisitos de ecologização» 
na condicionalidade.

Alteração 1499
Paolo De Castro
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Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B. É conferido à Comissão o poder de 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 55.º para definir 
posteriormente as condições relativas às 
autorizações e aos sistemas de certificação 
nos termos do n.º 4-A, com o objetivo de 
garantir que sejam equivalentes no que 
diz respeito aos benefícios para o clima e 
o ambiente.
De entre as autorizações que dão lugar à 
certificação, também devem ser 
contempladas as autorizações relativas a:
eficiência energética;
eficiência hídrica:
gestão dos nutrientes;
cobertura invernal do solo.

Or. it

Alteração 1500
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.º-A
A possibilidade de aplicar o pagamento 
por práticas agrícolas benéficas para o 
clima e o ambiente a nível regional, 
conforme previsto nos artigos 20.º e 29.º, 
pode permitir estabelecer contratos 
territoriais entre órgãos de poder regional 
e grupos de agricultores, tendo em conta o 
limite máximo de 30 % previsto no artigo 
33.º. Os contratos territoriais permitem a 
definição de grandes ações de incentivo, a 
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serem executadas coletivamente em terras 
agrícolas e tendo em vista a melhoria do 
estado dos recursos hídricos, o 
desenvolvimento da biodiversidade e a 
melhoria dos solos, em função das 
especificidades locais e com base em 
objetivos partilhados e mensuráveis.

Or. de

Alteração 1501
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Anthea McIntyre, 
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 30

Texto da Comissão Alteração

Artigo 30.º Suprimido
Diversificação das culturas
1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e 
não sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve 
ocupar menos de 5 % das terras aráveis e 
a principal não deve exceder 70 % das 
terras aráveis.
2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 55.o a fim de estabelecer a 
definição de «cultura» e as regras 
relativas à aplicação do cálculo exato das 
partes das diferentes culturas. 

Or. en



PE494.483v01-00 132/177 AM\909517PT.doc

PT

Alteração 1502
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 30

Texto da Comissão Alteração

Artigo 30.º Suprimido
Diversificação das culturas
1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e 
não sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve 
ocupar menos de 5 % das terras aráveis e 
a principal não deve exceder 70 % das 
terras aráveis.
2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 55.º a fim de estabelecer a definição 
de «cultura» e as regras relativas à 
aplicação do cálculo exato das partes das 
diferentes culturas.

Or. de

Justificação

A prática de serviços ambientais exige uma diferenciação por regiões e medidas e nenhuma 
remoção forfetária de terras aráveis. Assim sendo, as medidas agroambientais devem 
centrar-se no segundo pilar. A competitividade das empresas agrícolas e o seu contributo 
significativo contra uma escassez global de alimentos são significativamente reduzidos; as 
regiões com diminuição de gado bovino não têm aplicações alternativas para os prados.

Alteração 1503
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 30 - título

Texto da Comissão Alteração

Diversificação das culturas Rotação das culturas, diversificação das 
culturas e culturas de cobertura.

Or. en

Alteração 1504
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 30 – título

Texto da Comissão Alteração

Diversificação das culturas Diversificação e rotação das culturas

Or. fr

Alteração 1505
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 30 - título

Texto da Comissão Alteração

Diversificação das culturas Rotação das culturas

Or. en

Alteração 1506
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 30 - título
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Texto da Comissão Alteração

Diversificação das culturas Rotação das culturas

Or. en

Alteração 1507
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e 
não sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve 
ocupar menos de 5 % das terras aráveis e 
a principal não deve exceder 70 % das 
terras aráveis.

Suprimido

Or. en

Alteração 1508
Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, 
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram entre 15 a 50 hectares, o 
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sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve ocupar 
menos de 5 % das terras aráveis e a
principal não deve exceder 70 % das terras 
aráveis.

cultivo nessas áreas consiste, pelo menos, 
em duas culturas diferentes. Nenhuma 
dessas culturas deve ocupar menos de 10 % 
das terras aráveis. Sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 50 
hectares, o cultivo nessas áreas consiste, 
pelo menos, em três culturas diferentes. A 
cultura principal não deve exceder 70 % 
das terras aráveis e a soma das duas 
culturas principais não deve exceder 95 % 
das terras aráveis.

Or. it

Alteração 1509
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve ocupar 
menos de 5 % das terras aráveis e a 
principal não deve exceder 70 % das terras 
aráveis.

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 10 hectares e até
50 hectares, o cultivo nas terras aráveis 
consiste, pelo menos, em duas culturas 
diferentes. Nenhuma dessas culturas deve 
ocupar menos de 5 % das terras aráveis. 
Sempre que as terras aráveis do agricultor 
cubram mais 50 hectares, o cultivo nas 
terras aráveis consiste, pelo menos, em 
três culturas diferentes. A cultura 
principal não poderá cobrir mais do que 
70 % da terra arável e a soma das duas 
culturas principais não poderá cobrir 
mais do que 95 % da terra arável.

Or. en

Alteração 1510
Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve ocupar 
menos de 5 % das terras aráveis e a
principal não deve exceder 70 % das terras 
aráveis.

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis deve consistir em 
várias culturas diferentes. As explorações 
agrícolas que cubram entre 5 a 20 
hectares devem dispor de, pelo menos, 
duas culturas diferentes nas suas terras 
aráveis. Nenhuma dessas culturas deve 
ocupar menos de 10 % das terras aráveis. 
As explorações agrícolas com mais de 
20 hectares devem consistir, pelo menos, 
em três culturas diferentes. A cultura
principal não deve exceder 80 % das terras 
aráveis e as duas culturas mais 
importantes juntas não devem ocupar 
mais de 95 % das terras aráveis.

Or. de

Alteração 1511
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve 
ocupar menos de 5 % das terras aráveis e 

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 20 e até 40 
hectares, o cultivo nas terras aráveis 
consiste, pelo menos, em duas culturas 
diferentes. A cultura principal não deve
cobrir mais de 90 % das terras aráveis. 
Sempre que as terras aráveis do agricultor 
cubram mais de 20 e até 40 hectares, o
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em duas culturas diferentes. A 
cultura principal não deve cobrir mais de



AM\909517PT.doc 137/177 PE494.483v01-00

PT

a principal não deve exceder 70 % das 
terras aráveis.

70 % da terra arável e a soma das duas
culturas principais não deve exceder mais 
de 95 % das terras aráveis.

Or. en

Alteração 1512
Phil Prendergast

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve ocupar 
menos de 5 % das terras aráveis e a
principal não deve exceder 70 % das terras 
aráveis.

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram entre 15 e 30 hectares e 
não sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em duas culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve ocupar 
menos de 10 % das terras aráveis; sempre 
que as terras aráveis do agricultor 
cubram mais 30 hectares, o cultivo nas 
terras aráveis consiste, pelo menos, em 
três culturas diferentes. A cultura 
principal não deve exceder 70 % das terras 
aráveis e a soma das duas culturas 
principais não deve cobrir mais de 95 % 
da terra arável.

Or. en

Alteração 1513
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve ocupar 
menos de 5 % das terras aráveis e a 
principal não deve exceder 70 % das 
terras aráveis.

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram entre 15 e 20 hectares e 
não sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
agricultor deve respeitar, pelo menos, 
uma das seguintes práticas agrícolas:

a) o cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em duas culturas diferentes. 
Nenhuma destas deve ocupar menos de 
20 % da superfície disponível;
b) devem assegurar que, pelo menos, 3 %
das terras aráveis sejam superfícies de 
interesse ecológico, tais como terras 
deixadas em pousio, socalcos, elementos 
paisagísticos, faixas de proteção e 
superfícies florestadas referidas no artigo 
25.º, n.º 2, alínea b), subalínea ii).

Or. es

Justificação

Promover a diversificação com três culturas a partir de superfícies tão pequenas como três 
hectares pode colocar muitas explorações em perigo. Estas limitações impossibilitam 
algumas práticas típicas do sequeiro espanhol que são favoráveis para o ambiente (cultura-
pousio). Os hectares em pousio devem ser considerados culturas em rotação. Existe perigo 
igualmente para as explorações entre 15 e 20 hectares que se vejam forçadas a abandonar a 
monocultura.

Alteração 1514
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria 
do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1



AM\909517PT.doc 139/177 PE494.483v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve 
ocupar menos de 5 % das terras aráveis e a
principal não deve exceder 70 % das terras 
aráveis.

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram entre 5 e 20 hectares e 
não sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste em duas
culturas diferentes. Sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 20 
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio 
ou totalmente dedicadas a culturas sob 
água durante uma parte significativa do 
ano, o cultivo nas terras aráveis consiste
em três culturas diferentes em rotação. A 
cultura principal não deve exceder 80 % 
das terras aráveis.

Or. en

Alteração 1515
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve ocupar 
menos de 5 % das terras aráveis e a
principal não deve exceder 70 % das terras 
aráveis.

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 5 e até 20 
hectares, ou a exploração agrícola for 
localizada inteiramente em zonas menos 
favorecidas, o cultivo nas terras aráveis 
consiste, pelo menos, em duas culturas 
diferentes. Nenhuma dessas culturas deve 
ocupar menos de 10 % das terras aráveis. 
Sempre que as terras aráveis do agricultor 
cubram mais 20 hectares, o cultivo nas 
terras aráveis consiste, pelo menos, em 
três culturas diferentes. A cultura 
principal não deve cobrir mais do que 
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70 % das terras aráveis e a soma das duas 
culturas principais não deve cobrir mais 
do que 95 % da terra arável.

Or. en

Alteração 1516
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve 
ocupar menos de 5 % das terras aráveis e a
principal não deve exceder 70 % das terras
aráveis.

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares, não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano e 
que as superfícies em prados permanentes 
representem menos de 75 % da sua 
exploração, o cultivo nas terras aráveis 
consiste em:

- três culturas diferentes, pelo menos, se as 
terras aráveis representarem mais de
25 ha ou se as superfícies em prados 
permanentes representarem menos de
50 % da sua exploração,
- duas culturas diferentes, pelo menos, se 
as terras aráveis representarem menos de
25 ha e se as superfícies em prados 
permanentes representarem entre 50 % e 
75 % da sua exploração.
A cultura principal não deve exceder 70 % 
das terras aráveis, com exceção dos prados 
temporários que não têm um limiar.

Or. fr
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Alteração 1517
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve ocupar 
menos de 5 % das terras aráveis e a 
principal não deve exceder 70 % das 
terras aráveis.

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 50 hectares e 
não sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em duas culturas diferentes. Entre 
estas pode-se incluir o pousio; nenhuma
dessas culturas deve ocupar menos de 10 % 
das terras aráveis.

Or. es

Justificação

La medida de diversificación tal como está planteada, con 3 cultivos para una  superficie a 
partir de 3 hectáreas, pone en peligro la viabilidad económica de numerosas explotaciones, 
además de no contemplar la práctica de algunas rotaciones tradicionales del secano español, 
que son medioambientalmente favorables, como el año y vez (cultivo-barbecho). Además, 
algunos cultivos industriales perderían su rentabilidad económica si las pequeñas 
explotaciones (de menos de 20 hectáreas) tuvieran que abandonar la práctica del 
monocultivo.Asimismo, las hectáreas de barbecho deben considerarse como un cultivo a 
efectos de diversificación.

Alteração 1518
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 50 hectares e 
não sejam totalmente utilizadas para a 
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produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve 
ocupar menos de 5 % das terras aráveis e 
a principal não deve exceder 70 % das 
terras aráveis.

produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em duas culturas diferentes.

Or. en

Alteração 1519
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve ocupar 
menos de 5 % das terras aráveis e a 
principal não deve exceder 70 % das terras 
aráveis.

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 35 hectares e 
não sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve ocupar 
menos de 5 % das terras aráveis e a 
principal não deve exceder 70 % das terras 
aráveis.

Or. en

Justificação

O limiar para a diversificação das culturas deveria ser 25 hectares. As explorações agrícolas 
com pequenas superfícies de culturas aráveis não devem estar sujeitas à diversificação de 
culturas.
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Alteração 1520
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve ocupar 
menos de 5 % das terras aráveis e a 
principal não deve exceder 70 % das 
terras aráveis.

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 20 hectares e 
não sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
agricultor deve respeitar, pelo menos, 
uma das seguintes práticas agrícolas:

a) o cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em duas culturas diferentes. 
Nenhuma dessas duas culturas deve ocupar 
menos de 20 % da referida superfície.

b) devem assegurar que, pelo menos, 3 %
das terras aráveis sejam superfícies de 
interesse ecológico, tais como terras 
deixadas em pousio, socalcos, elementos 
paisagísticos, faixas de proteção e 
superfícies florestadas referidas no artigo 
25.º, n.º 2, alínea b), subalínea ii).

Or. es

Justificação

A proposta da Comissão não está adaptada às condições da agricultura do Sul da UE.

Alteração 1521
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1



PE494.483v01-00 144/177 AM\909517PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve 
ocupar menos de 5 % das terras aráveis e a 
principal não deve exceder 70 % das terras 
aráveis.

1. Se as terras aráveis do agricultor 
cobrirem mais do que 20 hectares, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. A 
cultura principal não deve ocupar mais de 
70 % das terras aráveis e as duas culturas 
principais juntas não devem ocupar mais 
de 95 % das terras aráveis.

Or. bg

Alteração 1522
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve ocupar 
menos de 5 % das terras aráveis e a 
principal não deve exceder 70 % das terras 
aráveis.

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 20 hectares e 
não sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em duas culturas diferentes. 
Nenhuma das culturas deve ter uma 
ocupação superior a 70 % das terras 
aráveis.

Or. pt
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Alteração 1523
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve ocupar 
menos de 5 % das terras aráveis e a 
principal não deve exceder 70 % das 
terras aráveis.

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 20 hectares e 
não sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em duas culturas diferentes. 
Nenhuma dessas culturas deve ocupar 
menos de 20 % da referida superfície.

Or. es

Alteração 1524
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes.
Nenhuma dessas três culturas deve ocupar 
menos de 5 % das terras aráveis e a 
principal não deve exceder 70 % das terras 
aráveis.

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 20 hectares e 
não sejam utilizadas, pelo menos, em 80 % 
da sua superfície para a produção de erva 
(semeada ou natural), totalmente deixadas 
em pousio ou totalmente dedicadas a 
culturas sob água durante uma parte 
significativa do ano, o cultivo nas terras 
aráveis consiste, pelo menos, em três 
culturas diferentes. Nenhuma dessas três 
culturas deve ocupar menos de 5 % das 
terras aráveis e a principal não deve 
exceder 70 % das terras aráveis, à exceção 



PE494.483v01-00 146/177 AM\909517PT.doc

PT

dos prados temporários que não têm 
limiar máximo.

Or. fr

Alteração 1525
Seán Kelly, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve 
ocupar menos de 5 % das terras aráveis e 
a principal não deve exceder 70 % das 
terras aráveis.

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 15 hectares e 
não sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em duas culturas diferentes. A 
cultura principal não deve exceder 85 % 
das terras aráveis. Prados temporários 
devem ser considerados culturas 
separadas e diferentes. Esta obrigação 
não é aplicável às explorações agrícolas 
em que os prados permanentes cobram 
mais de 50 % da superfície agrícola.

Or. en

Alteração 1526
James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a
produção de erva (semeada ou natural), 

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 15 hectares e 
não sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
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totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve ocupar 
menos de 5 % das terras aráveis e a 
principal não deve exceder 70 % das terras 
aráveis.

totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em duas culturas diferentes. 
Nenhuma dessas duas culturas deve ocupar 
menos de 5 % das terras aráveis e a 
principal não deve exceder 90 % das terras 
aráveis. Esta obrigação não é aplicável às 
explorações agrícolas em que os prados 
permanentes cobram mais de 50 % da 
superfície agrícola.

Or. en

Alteração 1527
Albert Deß, Janusz Wojciechowski, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Czesław Adam 
Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve 
ocupar menos de 5 % das terras aráveis e 
a principal não deve exceder 70 % das 
terras aráveis.

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 15 hectares e 
não sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em duas culturas diferentes. A
cultura principal não deve exceder 75 %
das terras aráveis. A restante área das 
terras aráveis deve ser distribuída por, 
pelo menos, uma outra cultura. Os prados 
permanentes são reconhecidos como 
cultura agrícola equivalente.

Or. de

Alteração 1528
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes.
Nenhuma dessas três culturas deve 
ocupar menos de 5 % das terras aráveis e 
a principal não deve exceder 70 % das 
terras aráveis.

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 15 hectares e 
não sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. A
cultura principal não deve exceder 75 %
das terras aráveis. A restante área das 
terras aráveis deve ser distribuída por, 
pelo menos, duas outras culturas. Os 
prados permanentes são reconhecidos 
como cultura agrícola equivalente.

Or. de

Alteração 1529
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.º 1 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural),
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve ocupar 
menos de 5 % das terras aráveis e a 
principal não deve exceder 70 % das terras 
aráveis.

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 15 hectares e 
não sejam totalmente deixadas em pousio 
ou totalmente dedicadas a culturas sob 
água durante uma parte significativa do 
ano, ou cultivadas com culturas 
permanentes como pomares, arbustos 
frutíferos, olivais ou menos de 50 % das 
terras aráveis do agricultor sejam 
dedicadas a erva e/ou pousio em verde 
e/ou culturas plurianuais, o cultivo nas 
terras aráveis consiste, pelo menos, em três 
culturas diferentes. Nenhuma dessas três 
culturas deve ocupar menos de 5 % das 
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terras aráveis e a principal não deve 
exceder 70 % das terras aráveis.

Or. en

Alteração 1530
Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve 
ocupar menos de 5 % das terras aráveis e 
a principal não deve exceder 70 % das 
terras aráveis.

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 15 hectares e 
não sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em duas culturas diferentes.

Or. en

Alteração 1531
Liam Aylward, Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 15 hectares e 
não sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
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cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes.
Nenhuma dessas três culturas deve 
ocupar menos de 5 % das terras aráveis e 
a principal não deve exceder 70 % das 
terras aráveis.

cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em duas culturas diferentes. A 
cultura principal não deve exceder 70 % 
das terras aráveis

Or. en

Alteração 1532
James Nicholson, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve 
ocupar menos de 5 % das terras aráveis e 
a principal não deve exceder 70 % das 
terras aráveis.

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 15 hectares e 
não sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em duas culturas diferentes.

Or. en

Alteração 1533
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais 15 hectares, o 
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sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve 
ocupar menos de 5 % das terras aráveis e a
principal não deve exceder 70 % das terras 
aráveis.

cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. A 
cultura principal não deve exceder 70 % 
das terras aráveis e a soma das duas 
culturas principais não deve exceder 95 % 
das terras aráveis.

Or. en

Alteração 1534
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve 
ocupar menos de 5 % das terras aráveis e 
a principal não deve exceder 70 % das 
terras aráveis.

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 10 hectares, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. A 
cultura principal não deve exceder 85 % 
das terras aráveis e a soma das duas 
culturas principais não deve cobrir mais 
de 95 % das terras aráveis.

Or. en

Alteração 1535
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve ocupar 
menos de 5 % das terras aráveis e a 
principal não deve exceder 70 % das terras 
aráveis.

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 10 hectares e 
não sejam utilizadas para a produção de 
erva (semeada ou natural), deixadas em 
pousio ou dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, numa rotação de pelo menos 
quatro culturas diferentes ou em quatro 
anos consecutivos de pousio. Nenhuma 
dessas quatro culturas deve ocupar menos 
de 10 % das terras aráveis e a principal não 
deve exceder 50 % das terras aráveis.
Devido ao seu impacto positivo tanto na 
fertilidade do solo como na produtividade, 
é possível integrar misturas herbáceas 
bianuais na rotação.

Or. en

Justificação

A diversificação pode fornecer habitat a insetos benéficos, além de reduzir o número de 
pragas ao tornar as culturas hospedeiras menos suscetíveis à colonização por pragas. A 
diversificação aumenta a estabilidade económica ao reduzir o risco financeiro, estabilizando 
o rendimento da exploração agrícola e aumentando as possibilidades de escolha de práticas 
agrícolas. A fim de maximizar os benefícios ambientais e socioeconómicos de uma
diversificação de culturas saudáveis, nenhuma das culturas deve cobrir menos de 10 % da 
terra e a cultura principal não deve exceder os 50 %.

Alteração 1536
Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 10 hectares e 
não sejam utilizadas para a produção de 
erva (semeada ou natural), deixadas em 
pousio ou dedicadas a culturas sob água 
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totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve 
ocupar menos de 5 % das terras aráveis e 
a principal não deve exceder 70 % das 
terras aráveis.

durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, numa rotação de pelo menos três 
culturas diferentes ou em três anos 
consecutivos de pousio.

Or. en

Alteração 1537
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve ocupar 
menos de 5 % das terras aráveis e a 
principal não deve exceder 70 % das terras 
aráveis.

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 5 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em duas culturas diferentes, e nas 
terras aráveis acima do 62.º paralelo 
norte, um tipo de cultura. Nenhuma dessas 
duas culturas deve ocupar menos de 5 % 
das terras aráveis e a principal não deve 
exceder 70 % das terras aráveis.

Or. en

Alteração 1538
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e 
não sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve 
ocupar menos de 5 % das terras aráveis e 
a principal não deve exceder 70 % das
terras aráveis.

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor excedam a área correspondente 
à dimensão média das explorações 
agrícolas, conforme definido no anexo VI, 
e não sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em duas culturas diferentes. Os 
Estados-Membros devem introduzir esta 
exigência no caso de terras utilizadas para 
culturas multianuais.

Or. en

Alteração 1539
James Nicholson, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e 
não sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve ocupar 
menos de 5 % das terras aráveis e a 
principal não deve exceder 70 % das terras 
aráveis.

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor excedam a área correspondente 
à dimensão média das explorações 
agrícolas, conforme definido no anexo VI, 
e não sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em duas culturas diferentes. 
Nenhuma dessas duas culturas deve ocupar 
menos de 5 % das terras aráveis e a 
principal não deve exceder 90 % das terras 
aráveis.

Or. en



AM\909517PT.doc 155/177 PE494.483v01-00

PT

Alteração 1540
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve ocupar 
menos de 5 % das terras aráveis e a 
principal não deve exceder 70 % das terras 
aráveis.

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 1/3 da dimensão 
média da exploração agrícola no 
Estado-Membro e não sejam totalmente 
utilizadas para a produção de erva 
(semeada ou natural), totalmente deixadas 
em pousio ou totalmente dedicadas a
culturas sob água durante uma parte 
significativa do ano, o cultivo nas terras 
aráveis consiste, pelo menos, em três 
culturas diferentes. Nenhuma dessas três 
culturas deve ocupar menos de 5 % das 
terras aráveis e a principal não deve 
exceder 70 % das terras aráveis. Esta 
obrigação não é aplicável às explorações 
agrícolas em que os prados permanentes 
cubram mais de 70 % da superfície 
agrícola.

Or. en

Alteração 1541
Robert Dušek

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 1/3 da dimensão 
média da exploração agrícola no 
Estado-Membro e não sejam totalmente 
utilizadas para a produção de erva 
(semeada ou natural), totalmente deixadas 
em pousio ou totalmente dedicadas a 
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cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve ocupar 
menos de 5 % das terras aráveis e a 
principal não deve exceder 70 % das terras 
aráveis.

culturas sob água durante uma parte 
significativa do ano, o cultivo nas terras 
aráveis consiste, pelo menos, em três 
culturas diferentes. Nenhuma dessas três 
culturas deve ocupar menos de 5 % das 
terras aráveis e a principal não deve 
exceder 70 % das terras aráveis.

Or. en

Alteração 1542
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve 
ocupar menos de 5 % das terras aráveis e 
a principal não deve exceder 70 % das 
terras aráveis.

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam utilizadas para a produção de erva 
(semeada ou natural), deixadas em pousio 
ou dedicadas a culturas sob água durante 
uma parte significativa do ano, o cultivo 
nas terras aráveis consiste, pelo menos, 
numa rotação de três culturas diferentes. 
Deve ser incluída na rotação uma cultura 
de leguminosas.

Or. en

Alteração 1543
Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
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sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve 
ocupar menos de 5 % das terras aráveis e 
a principal não deve exceder 70 % das 
terras aráveis.

sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, numa rotação de três culturas 
diferentes ou em três anos consecutivos de 
pousio.

Or. en

Alteração 1544
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve 
ocupar menos de 5 % das terras aráveis e
a principal não deve exceder 70 % das 
terras aráveis.

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam utilizadas para a produção de erva 
(semeada ou natural), deixadas em pousio 
ou dedicadas a culturas sob água durante 
uma parte significativa do ano, o cultivo 
nas terras aráveis consiste numa rotação 
adequada de culturas, incluindo terras em 
pousio adequadas ao clima local, às 
condições do solo e da água.

Or. en

Alteração 1545
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papastamkos, Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve ocupar 
menos de 5 % das terras aráveis e a 
principal não deve exceder 70 % das terras 
aráveis.

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou em que 
mais de 70 % da terra não é dedicada a 
culturas que podem estar sob água durante 
uma parte significativa do seu ciclo de 
cultivo, o cultivo nas terras aráveis 
consiste, pelo menos, em três culturas 
diferentes. Nenhuma dessas três culturas 
deve ocupar menos de 5 % das terras 
aráveis e a principal não deve exceder 
70 % das terras aráveis.

Or. en

Alteração 1546
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. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve ocupar 
menos de 5 % das terras aráveis e a 
principal não deve exceder 70 % das terras 
aráveis.

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes, 
entendendo-se como cultura o termo 
«espécie cultivável». Nenhuma dessas três 
culturas deve ocupar menos de 5 % das 
terras aráveis e a principal não deve 
exceder 70 % das terras aráveis.

Or. es



AM\909517PT.doc 159/177 PE494.483v01-00

PT

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 1547
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve ocupar 
menos de 5 % das terras aráveis e a 
principal não deve exceder 70 % das terras 
aráveis.

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve ocupar 
menos de 5 % das terras aráveis e a 
principal não deve exceder 50 % das terras 
aráveis.

Or. fr

Alteração 1548
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O n.º 1 não é aplicável a explorações
agrícolas:
a) cujas terras aráveis sejam totalmente 
utilizadas para a produção de erva ou 
outras forrageiras herbáceas, totalmente 
deixadas em pousio, totalmente dedicadas 
a culturas sob água durante uma parte 
significativa do ano, ou sujeitas a uma 
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combinação destas utilizações, ou;
b) em que mais de 50 % da superfície 
agrícola elegível da exploração agrícola 
seja utilizada para a produção de erva, 
deixada em pousio ou sujeita a uma 
combinação destas utilizações;
c) em que o agricultor trocar mais de 
50 % do total das suas terras aráveis com 
outros agricultores anualmente, desde que 
prove que cada parcela das suas terras 
aráveis está a ser cultivada com uma 
cultura diferente, quando comparada com 
a do ano civil anterior;

Or. en

Alteração 1549
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O n.º 1 não é aplicável a explorações 
agrícolas:
- cujas terras aráveis sejam totalmente 
utilizadas para a produção de erva ou 
outras forrageiras , totalmente deixadas 
em pousio ou totalmente dedicadas a 
culturas sob água durante uma parte 
significativa do ano, ou sujeitas a uma 
combinação destas utilizações, ou;
- em que mais do que 50 % da superfície 
agrícola elegível da exploração esteja 
coberta por prado e pastagens históricas 
ou por culturas permanentes;
- localizadas em zonas a norte do paralelo 
62º e algumas zonas adjacentes afetadas 
por condições climáticas comparáveis, 
que tornam a atividade agrícola 
particularmente difícil.
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Or. en

Alteração 1550
Sandra Kalniete, Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas 
Saudargas, Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O n.º 1 não é aplicável a explorações 
agrícolas:
- cujas terras aráveis sejam totalmente
utilizadas para a produção de erva ou 
outras forrageiras herbáceas, totalmente 
deixadas em pousio ou totalmente 
dedicadas a culturas sob água durante 
uma parte significativa do ano, ou sujeitas 
a uma combinação destas utilizações, ou;
- em que as terras aráveis do agricultor 
cubram até 50 hectares e em que mais do 
que 50% da zona agrícola elegível esteja 
coberta por culturas permanentes.

Or. en

Alteração 1551
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O n.º 1 não é aplicável a explorações 
agrícolas:
a) cujas terras aráveis sejam totalmente 
utilizadas para a produção de erva ou 
outras forrageiras herbáceas, totalmente 
deixadas em pousio ou totalmente 
dedicadas a culturas sob água durante 
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uma parte significativa do ano, ou sujeitas 
a uma combinação destas utilizações, ou;
b) em que mais de 75 % da superfície 
agrícola elegível da exploração seja usada 
para a produção de erva, deixada em 
pousio ou sujeita a uma combinação 
destas utilizações;
c) em que o agricultor troca mais de 50 % 
do total das suas terras aráveis com outros 
agricultores anualmente, provando que 
cada parcela das suas terras aráveis está a 
ser cultivada com uma cultura diferente, 
quando comparada com a do ano civil 
anterior;
d) em que existe uma especialização em 
vegetais, frutos de baga, sementes e/ou a 
produção de fruta e/ou que têm as terras 
coberta por estufas.

Or. en

Proporciona mais flexibilidade ao agricultor e permite que os últimos 5 % do compromisso 
sejam cobertos por mais de uma cultura. A produção especializada deve estar isenta.

Alteração 1552
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O n.º 1 não se aplica quando: 
– a exploração está em condições de 
demonstrar um balanço agronómico 
favorável em todas as terras cultivadas; 
ou
– a exploração pratica a 
policultura/criação de animais e está em 
condições de demonstrar a existência de 
uma unidade de produção animal que 
valoriza as culturas da exploração.
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Para as explorações cuja parcela de 
rotação em prado temporário ou em 
leguminosas representa, pelo menos, 10 % 
da parcela de rotação cultivada, o 
requisito é reduzido para duas culturas 
diferentes.

Or. fr

Alteração 1553
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O n.º 1 não se aplica às explorações:
– cuja superfície em erva e/ou superfície 
em culturas perenes é superior a 70 % da 
superfície agrícola útil.
– que podem demonstrar um balanço 
agronómico favorável em todas as terras 
cultivadas da exploração, de policultura e 
criação de animais que podem demonstrar 
a existência de, pelo menos, uma unidade 
de produção animal que valoriza as 
culturas da exploração. 
Para as explorações cuja parcela de
rotação em prado temporário ou em 
leguminosas representa, pelo menos, 10 % 
da parcela de rotação cultivada, o 
requisito é reduzido para duas culturas 
diferentes.

Or. fr

Alteração 1554
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1 A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. O n.º 1 não deve ser aplicável a 
explorações agrícolas:
- cujas terras aráveis sejam totalmente 
utilizadas para a produção de erva ou 
outras forrageiras, totalmente deixadas 
em pousio ou totalmente dedicadas a 
culturas sob água durante uma parte 
significativa do ano, ou sujeitas a uma 
combinação destas , ou;
- cujas terras aráveis do agricultor 
cubram até 50 hectares e em que mais de 
80 % da superfície agrícola elegível esteja 
coberta por prados ou culturas 
permanentes.

Or. en

Alteração 1555
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O n.º 1 não é aplicável a explorações 
agrícolas:
- cujas terras aráveis sejam totalmente 
utilizadas para a produção de erva ou 
outras forrageiras, totalmente deixadas 
em pousio ou totalmente dedicadas a 
culturas sob água durante uma parte 
significativa do ano, ou sujeitas a uma 
combinação destas, ou;
- cujas terras aráveis do agricultor 
cubram até 50 hectares e em que mais de 
50 % da superfície agrícola elegível esteja 
coberta por prados ou culturas 
permanentes.

Or. en
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Alteração 1556
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O n.º 1 não é aplicável a explorações 
agrícolas:
- cujas terras aráveis sejam totalmente 
utilizadas para a produção de erva  
(semeada ou natural) ou outras 
forrageiras, totalmente deixadas em 
pousio, totalmente dedicadas a culturas 
sob água durante uma parte significativa 
do ano, ou sujeitas a uma combinação 
destas utilizações, ou;
- em que mais de 75 % da superfície 
agrícola elegível da exploração, coberta 
por prados e culturas permanentes, é 
utilizada para a produção de erva ou de 
outras culturas destinadas à alimentação 
animal, deixadas em pousio, ou para uma 
combinação destas .

Or. en

Alteração 1557
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, 
Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As disposições nos termos do 
primeiro parágrafo não se aplicam às 
explorações agrícolas:
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- em que as terras aráveis são 
predominantemente utilizadas para a 
produção de erva ou de outras 
forrageiras, predominantemente deixadas 
em pousio, predominantemente dedicadas 
a culturas sob água durante uma parte 
significativa do ciclo de cultivo ou são 
compostas por uma combinação dessas 
utilizações; ou
- em que as terras aráveis do agricultor 
ocupam até 50 hectares e mais de 80 % 
das superfícies agrícolas elegíveis da 
exploração são ocupadas por prados 
permanentes e pastagens históricas ou 
culturas permanentes.

Or. it

Justificação

É necessário uma maior flexibilidade. Por isso, o termo «totalmente» foi substituído por 
«predominantemente».

Alteração 1558
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As disposições nos termos do 
primeiro parágrafo não são aplicáveis às 
explorações em que as terras aráveis são
predominantemente utilizadas para a 
produção de erva ou de outras 
forrageiras, predominantemente deixadas 
em pousio, predominantemente dedicadas 
a culturas sob água durante uma parte 
significativa do ciclo de cultura ou são 
compostas por uma combinação dessas 
utilizações; ou

Or. it
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Alteração 1559
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 10 hectares e 
não sejam totalmente utilizadas para 
pastagem ou produção de erva (semeada 
ou natural), totalmente deixadas em 
pousio ou totalmente dedicadas a culturas 
sob água durante uma parte significativa 
do ano, o cultivo nas terras aráveis 
consiste numa diversificação de culturas 
de, pelo menos, quatro culturas 
diferentes, incluindo plantas leguminosas 
com um mínimo de 5 % dos hectares 
elegíveis.

Or. en

Alteração 1560
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O n.º 1 não é aplicável a explorações 
agrícolas em que mais de 70 % da 
superfície agrícola elegível esteja coberta 
por prados permanentes, utilizados para a 
produção de erva ou de outras forrageiras 
herbáceas, deixados em pousio ou sujeitos 
a uma combinação destas utilizações.

Or. en
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Alteração 1561
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O n.º 1 não é aplicável às 
explorações agrícolas onde as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de dois 
terços da superfície agrícola elegível da 
exploração agrícola, coberta por prados 
temporários ou permanentes ou por 
culturas permanentes.

Or. en

Alteração 1562
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O n.º 1 não é aplicável às 
explorações agrícolas sempre que o 
agricultor troque mais de 50 % do total 
das suas terras aráveis com outros 
agricultores anualmente, desde que prove 
que cada parcela das suas terras aráveis 
está a ser cultivada com uma cultura 
diferente, quando comparada com a do 
ano civil anterior.

Or. en

Alteração 1563
Bastiaan Belder

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º1-A (nova)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Por derrogação do n.º 1, os 
agricultores que, através de um sistema de 
troca anual de hectares com outros 
agricultores na região, garantirem a 
diversificação das culturas e a rotação dos 
hectares estão isentos das exigências 
identificadas no n.º 1.

Or. en

Justificação

É necessário elaborar disposições à medida das necessidades dos agricultores que 
pretendam especializar-se numa cultura, garantindo, simultaneamente, a diversificação e a 
rotação das culturas através da troca de hectares com os agricultores vizinhos/da região.

Alteração 1564
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. De maneira a dar conta da estrutura 
das suas explorações agrícolas, os 
Estados-Membros podem ajustar os 10 
hectares mencionados no n.º 1 às 
dimensões médias das explorações 
agrícolas definidas no anexo VI.

Or. en

Justificação

É importante que o nível mínimo de 10 hectares possa ser diferenciado de acordo com a 
estrutura das explorações agrícolas nos Estados-Membros.

Alteração 1565
Seán Kelly, Jim Higgins
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Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. De maneira a dar conta da estrutura 
das suas explorações agrícolas, os 
Estados-Membros podem ajustar os 15 
hectares mencionados no n.º 1 a 20 % da 
dimensão média da exploração agrícola, 
conforme o disposto no anexo VI.

Or. en

Alteração 1566
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O artigo 30.º, n.º 1, não é aplicável a 
explorações em que 65 % da área agrícola 
elegível é ocupada por prados 
permanentes.

Or. de

Alteração 1567
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Por derrogação do n.º 1, considera-se 
que os agricultores com um mínimo de 
70 % de prados permanentes na sua 
exploração agrícola cumprem as 
exigências de diversificação das culturas, 
para efeitos do presente artigo.
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Or. en

Justificação

Os agricultores que têm prados permanentes numa parcela significativa da sua exploração 
agrícola não devem ser discriminados, uma vez que os seus prados permanentes em 
superfícies de grandes dimensões já oferecem benefícios ambientais significativos. 
Consequentemente, estes agricultores devem ter acesso facilitado a esta medida.

Alteração 1568
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1-A (novo

Texto da Comissão Alteração

1-A. O n.º 1 não é aplicável aos 
agricultores que tenham um mínimo de 
70 % das suas terras aráveis destinado à 
produção de erva.

Or. en

Justificação

Considera-se que as explorações agrícolas que tenham, anualmente, um mínimo de 70 % das 
suas terras aráveis destinado à produção de erva cumprem as exigências relativas à 
diversificação de culturas. Caso contrário, considera-se que violam os limites de 70 % 
relativos à cultura principal e serão efetivamente sancionadas pela produção excessiva de 
erva.

Alteração 1569
Robert Dušek

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1-A (novo

Texto da Comissão Alteração

1-A. Esta obrigação não é aplicável às 
explorações agrícolas cujos prados 
cubram mais de 70 % da superfície 
agrícola.
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Or. en

Alteração 1570
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Terras aráveis lavradas ou cultivadas 
com culturas permanentes, ou deixadas 
em pousio, devem ser protegidas com 
outras culturas de cobertura. A terra 
elegível não deve ser deixada sem 
cobertura por mais de quatro semanas ou, 
em casos específicos, por mais de oito 
semanas.

Or. en

Alteração 1571
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1-A (novo

Texto da Comissão Alteração

1-A. Por derrogação do n.º 1, considera-se
que os agricultores que cultivem culturas 
de rotação que não cereais em pelo menos 
25 % e até 70 % da terra arável na sua 
exploração agrícola cumprem as 
exigências de diversificação das culturas, 
para efeitos do presente artigo.
«Cultura de rotação» significa, para 
efeitos do presente artigo: oleaginosas ou 
frutos oleaginosos, culturas 
proteaginosas, linho, cânhamo, produtos 
hortícolas, prado e pousio.

Or. en
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Justificação

Os agricultores que já cultivam culturas de rotação reconhecidas por oferecerem benefícios 
ambientais (usando menos água, menos fertilizantes, etc.) não devem ser discriminados e, por 
isso, devem ter acesso facilitado a esta medida. 

Alteração 1572
Riikka Manner, Marit Paulsen

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1-A (novo

Texto da Comissão Alteração

1-A. Por derrogação do n.º 1, em 
superfícies em que a duração do período 
de crescimento seja inferior a 180 dias, o 
cultivo nas terras aráveis deve consistir 
em duas culturas diferentes.

Or. en

Justificação

A exigência de «três culturas» é particularmente difícil de implementar em superfícies cuja 
duração do período de crescimento é curta, sendo suficiente a existência de duas culturas 
nestas superfícies. O curto período de crescimento e a soma das temperaturas de baixa 
eficiência restringem fortemente a seleção de culturas que podem ser cultivadas nestas 
superfícies.

Alteração 1573
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. É efetuada uma rotação das culturas 
em cada parcela, com exceção das 
parcelas de prados ou de pastagens 
permanentes e de plantas perenes.

Or. fr
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Alteração 1574
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 30 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Para efeitos do presente artigo, por 
«cultura» entende-se uma cultura de um 
dos diferentes géneros definidos na 
classificação botânica das culturas ou 
uma cultura de uma das espécies da 
família Brassicaceae, Solonaceae e 
Cucurbitaceae, bem como os terrenos 
deixados em pousio. No entanto, as 
culturas de outono e inverno e as culturas 
de primavera e verão são consideradas 
como culturas distintas, ainda que 
pertençam ao mesmo género.

Or. it

Justificação

É preferível uma definição de cultura baseada nos «géneros» botânicos (com algumas 
exceções para o setor hortícola e setores semelhantes), mais flexível do que uma lista fechada 
incluída no ato de base.

Alteração 1575
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1-B (novo

Texto da Comissão Alteração

1-B. Para efeitos do presente artigo, 
«cultura» significa a cultura de qualquer 
tipo de género definido na classificação 
botânica de culturas ou a cultura de 
qualquer tipo de espécie no caso das 
famílias de plantas Brasscacerae, 
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Solanaeceae e Cucurbitaceae, Gramineae, 
Legomionseae, bem como terra em pousio 
e culturas intercalares. No entanto, 
culturas de inverno e culturas de 
primavera são consideradas culturas 
diferentes, mesmo que pertençam ao 
mesmo género.

Or. en

Justificação

É importante que «cultura» seja definida de forma pormenorizada no presente regulamento. 
Culturas intercalares também devem ser incluídas na definição de «cultura», uma vez que 
apresentam um elevado valor ambiental. É igualmente importante estabelecer as diferenças 
entre as várias espécies de ervas e legumes na produção de sementes.

Alteração 1576
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Para efeitos do presente artigo, 
«cultura» significa a cultura de qualquer 
tipo de género definido na classificação 
botânica de culturas ou a cultura de 
qualquer tipo de espécie no caso das 
famílias de plantas Brasscacerae, 
Solanaeceae e Cucurbitaceae, Gramineae, 
Legomionseae, bem como terra em 
pousio. No entanto, culturas de inverno e 
culturas de primavera são consideradas 
culturas diferentes, mesmo que pertençam 
ao mesmo género.

Or. en

Alteração 1577
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Para efeitos do presente artigo, 
«cultura» significa qualquer espécie 
definida na classificação botânica, bem 
como as terras deixadas em pousio.

Or. es

Justificação

O pousio deve ser considerado como uma cultura, face à prática da diversificação, devido 
aos elevados benefícios ambientais e agronómicos.

Alteração 1578
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1-B (novo

Texto da Comissão Alteração

1-B. Para efeitos do presente artigo, 
«cultura» significa a cultura de qualquer 
tipo de género definido na classificação 
botânica de culturas, bem como terra em 
pousio ou prado temporário.

Or. en

Alteração 1579
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Para efeitos do presente artigo, 
«cultura» significa qualquer cultura 
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listada no anexo V-A.

Or. en

Alteração 1580
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Para efeitos do presente artigo, 
«cultura» significa qualquer cultura 
listada no anexo V-A.

Or. en


