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Alteração 1581
Diane Dodds.

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 55.º a fim de estabelecer a definição 
de «cultura» e as regras relativas à 
aplicação do cálculo exato das partes das 
diferentes culturas.

Suprimido

Or. en

Alteração 1582
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de estabelecer a definição de 
«cultura» e as regras relativas à aplicação 
do cálculo exato das partes das diferentes 
culturas.

2. Com o intuito garantir que as 
obrigações relativas à medida de 
diversificação de culturas são aplicadas 
de forma proporcionada e 
não-discriminatória e conduzem a um 
aumento da proteção ambiental, a
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de adicionar outros tipos de 
culturas àqueles previstos no n.º 1, alínea 
b) do presente artigo e a estabelecer as 
regras relativas à aplicação do cálculo 
exato das partes das diferentes culturas.

Or. en

Alteração 1583
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de estabelecer a definição de 
«cultura» e as regras relativas à aplicação 
do cálculo exato das partes das diferentes 
culturas.

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
disposto no 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, tendo em 
conta, de qualquer modo, que, para 
efeitos de diversificação, o pousio deve ser 
considerado como cultura, de definir mais 
precisamente os tipos de superfícies de 
interesse ecológico referidos no n.º 1 do 
presente artigo e de acrescentar e definir 
outros tipos de superfícies de interesse 
ecológico que possam ser tidos em conta 
para observar a percentagem a que se 
refere o mesmo número.

Or. es

Justificação

Considera-se que a lista das culturas deve figurar em anexo. No entanto, o pousio deve ser 
tratado como cultura.

Alteração 1584
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de estabelecer a definição de 
«cultura» e as regras relativas à aplicação 
do cálculo exato das partes das diferentes 
culturas.

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, tendo em conta, de qualquer 
modo, que o pousio deve ser considerado 
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como cultura para efeitos de 
diversificação, de definir mais 
precisamente os tipos de superfícies de 
interesse ecológico referidos no n.º 1 do 
presente artigo e de acrescentar e definir 
outros tipos de superfícies de interesse 
ecológico que possam ser tidos em conta 
para observar a percentagem a que se 
refere o mesmo número.

Or. es

Alteração 1585
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 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de estabelecer a definição de 
«cultura» e as regras relativas à aplicação 
do cálculo exato das partes das diferentes 
culturas.

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º com o objetivo de acrescentar outras 
culturas relativamente àquelas 
contempladas no n.º 1-B e de estabelecer 
as regras relativas à aplicação do cálculo 
exato das partes das diferentes culturas.

Or. it

Alteração 1586
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de estabelecer a definição de 
«cultura» e as regras relativas à aplicação 

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de estabelecer as definições de 
«cultura» e «balanço agronómico» e as 
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do cálculo exato das partes das diferentes 
culturas.

regras relativas à aplicação do cálculo 
exato das partes das diferentes culturas.

Or. fr

Alteração 1587
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de estabelecer a definição de 
«cultura» e as regras relativas à aplicação 
do cálculo exato das partes das diferentes 
culturas.

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de estabelecer a definição de 
«cultura».

Or. en

Alteração 1588
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2–A. Nos casos em que a terra arável for 
cultivada em conjunto com outra terra 
arável de propriedade diferente sob um 
acordo de cultura em bloco, os requisitos 
definidos no n.º 1 serão aplicados como se 
a totalidade da terra arável sujeita ao 
acordo fosse uma área arável sob o 
controlo de um único agricultor.

Or. en
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Alteração 1589
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem 
dispensar os agricultores das suas 
obrigações ao abrigo do presente número 
quando não puderem cumpri-las devido a 
condições meteorológicas adversas ou 
outros desastres naturais.

Or. en

Alteração 1590
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 31

Texto da Comissão Alteração

Artigo 31.º Suprimido
Prados permanentes

1. Os agricultores mantêm como prados 
permanentes as superfícies das suas 
explorações declaradas como tais no 
pedido apresentado nos termos do artigo 
74.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º XXX 
(HZ) para o exercício de 2014, a seguir 
denominadas «superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes».
As superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes são aumentadas 
sempre que o agricultor tenha uma 
obrigação de reconverter superfícies em 
prados permanentes em 2014 e/ou 2015, 
como referido no artigo 94.º do 
Regulamento (UE) n.º […] RHZ.
2. Os agricultores são autorizados a 
converter 5 %, no máximo, das suas 
superfícies de referência ocupadas por 
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prados permanentes. Este limite não é 
aplicável em casos de força maior ou 
circunstâncias excecionais.
3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 55.º a fim de estabelecer regras 
relativas ao aumento das superfícies de 
referência ocupadas por prados 
permanentes, previsto no n.º 1, segundo 
parágrafo, à renovação dos prados 
permanentes, à reconversão de terras 
agrícolas em prados permanentes no caso 
de a diminuição autorizada referida no 
n.º ser excedida, bem como à alteração 
das superfícies de referência ocupadas 
com prados permanentes em caso de 
transferência de terras.

Or. en

Alteração 1591
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 31

Texto da Comissão Alteração

Artigo 31.º Suprimido
Prados permanentes

1. Os agricultores mantêm como prados 
permanentes as superfícies das suas 
explorações declaradas como tais no 
pedido apresentado nos termos do artigo 
74.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º XXX 
(HZ) para o exercício de 2014, a seguir 
denominadas «superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes».
As superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes são aumentadas 
sempre que o agricultor tenha uma 
obrigação de reconverter superfícies em 
prados permanentes em 2014 e/ou 2015, 
como referido no artigo 94.º do 
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Regulamento (UE) n.º […] RHZ.
2. Os agricultores são autorizados a 
converter 5 %, no máximo, das suas 
superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes. Este limite não é 
aplicável em casos de força maior ou 
circunstâncias excecionais.
3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 55.º a fim de estabelecer regras 
relativas ao aumento das superfícies de 
referência ocupadas por prados 
permanentes, previsto no n.º 1, segundo 
parágrafo, à renovação dos prados 
permanentes, à reconversão de terras 
agrícolas em prados permanentes no caso 
de a diminuição autorizada referida no n.º 
2 ser excedida, bem como à alteração das 
superfícies de referência ocupadas com 
prados permanentes em caso de 
transferência de terras.

Or. de

Justificação

As prestações ambientais requerem a distinção por regiões e por medidas, e não a retirada 
generalizada de terras aráveis. As medidas agroambientais (MAA) devem, por conseguinte, 
concentrar-se no segundo pilar. A competitividade das empresas agrícolas e o seu importante 
contributo contra a escassez alimentar mundial diminuem claramente; as regiões que vão 
perdendo o seu efetivo bovino não encontram utilizações alternativas para as pastagens.

Alteração 1592
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 31

Texto da Comissão Alteração

Artigo 31.º Suprimido
Prados permanentes

1. Os agricultores mantêm como prados 
permanentes as superfícies das suas 
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explorações declaradas como tais no 
pedido apresentado nos termos do artigo 
74.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º XXX 
(HZ) para o exercício de 2014, a seguir 
denominadas «superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes».
As superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes são aumentadas 
sempre que o agricultor tenha uma 
obrigação de reconverter superfícies em 
prados permanentes em 2014 e/ou 2015, 
como referido no artigo 94.º do 
Regulamento (UE) n.º […] RHZ.
2. Os agricultores são autorizados a 
converter 5 %, no máximo, das suas 
superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes. Este limite não é 
aplicável em casos de força maior ou 
circunstâncias excecionais.
3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 55.º a fim de estabelecer regras 
relativas ao aumento das superfícies de 
referência ocupadas por prados 
permanentes, previsto no n.º 1, segundo 
parágrafo, à renovação dos prados 
permanentes, à reconversão de terras 
agrícolas em prados permanentes no caso 
de a diminuição autorizada referida no n.º 
2 ser excedida, bem como à alteração das 
superfícies de referência ocupadas com 
prados permanentes em caso de 
transferência de terras.

Or. es

Alteração 1593
Diane Dodds.

Proposta de regulamento
Artigo 31
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 31.º Suprimido
Prados permanentes

1. Os agricultores mantêm como prados 
permanentes as superfícies das suas 
explorações declaradas como tais no 
pedido apresentado nos termos do artigo 
74.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º XXX 
(HZ) para o exercício de 2014, a seguir 
denominadas «superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes».
As superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes são aumentadas 
sempre que o agricultor tenha uma 
obrigação de reconverter superfícies em 
prados permanentes em 2014 e/ou 2015, 
como referido no artigo 94.º do 
Regulamento (UE) n.º […] RHZ.
2. Os agricultores são autorizados a 
converter 5 %, no máximo, das suas 
superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes. Este limite não é 
aplicável em casos de força maior ou 
circunstâncias excecionais.
3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 55.º a fim de estabelecer regras 
relativas ao aumento das superfícies de 
referência ocupadas por prados 
permanentes, previsto no n.º 1, segundo 
parágrafo, à renovação dos prados 
permanentes, à reconversão de terras 
agrícolas em prados permanentes no caso 
de a diminuição autorizada referida no 
n.º ser excedida, bem como à alteração 
das superfícies de referência ocupadas 
com prados permanentes em caso de 
transferência de terras.

Or. en
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Alteração 1594
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 31 – título

Texto da Comissão Alteração

Prados permanentes Pastagens permanentes

Or. en

Alteração 1595
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 31 – título

Texto da Comissão Alteração

Prados permanentes Pastagens permanentes

Or. en

Alteração 1596
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 31 – título

Texto da Comissão Alteração

Prados permanentes Prados e pastagens permanentes

Or. en

Alteração 1597
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta de regulamento
Artigo 31 – título

Texto da Comissão Alteração

Prados permanentes Prados, pastagens e culturas permanentes

Or. en

Alteração 1598
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 31 – título

Texto da Comissão Alteração

Prados permanentes Prados e pastagens permanentes

Or. fr

Alteração 1599
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 31 – título

Texto da Comissão Alteração

Prados permanentes Prados e pastagens permanentes

Or. it

Alteração 1600
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 31 – título

Texto da Comissão Alteração

Prados permanentes Pastagens e prados permanentes
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Or. it

Alteração 1601
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Proposta de regulamento
Artigo 31 – título

Texto da Comissão Alteração

Prados permanentes Prados temporários e permanentes

Or. en

Alteração 1602
Robert Dušek

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores mantêm como prados 
permanentes as superfícies das suas 
explorações declaradas como tais no 
pedido apresentado nos termos do artigo 
74.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º XXX 
(HZ) para o exercício de 2014, a seguir 
denominadas «superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes».

Suprimido

Or. en

Alteração 1603
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores mantêm como prados Se as superfícies agrícolas, excluindo as 
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permanentes as superfícies das suas 
explorações declaradas como tais no 
pedido apresentado nos termos do artigo 
74.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º XXX 
(HZ) para o exercício de 2014, a seguir 
denominadas «superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes».

superfícies com prados permanentes,
ocupam mais de 15 hectares, os 
agricultores devem garantir que pelo 
menos 3 % dos seus hectares elegíveis nos 
termos do artigo 25.º, n.º 2, sejam 
constituídos por superfícies de interesse 
ecológico como terras deixadas em 
pousio, culturas permanentes, socalcos, 
elementos característicos da paisagem, 
como sebes ou muros de pedra, faixas de 
proteção, superfícies ocupadas com 
culturas sob água, culturas secundárias 
leguminosas e superfícies florestadas nos 
termos do artigo 25.º, n.º 2, alínea b), 
subalínea ii)

Or. it

Alteração 1604
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores mantêm como prados 
permanentes as superfícies das suas 
explorações declaradas como tais no 
pedido apresentado nos termos do artigo 
74.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º XXX 
(HZ) para o exercício de 2014, a seguir 
denominadas «superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes».

Os Estados-Membros asseguram que a
área total dos prados permanentes é 
mantida ao nível regional ou do 
Estado-Membro.

Or. en

Justificação

A fim de evitar problemas decorrentes da imposição de formalidades administrativas e de 
controlos, será preferível ter em consideração a superfície de prados permanentes ao nível do 
Estado-Membro no seu todo e não de cada exploração individual.
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Alteração 1605
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores mantêm como prados 
permanentes as superfícies das suas 
explorações declaradas como tais no 
pedido apresentado nos termos do artigo 
74.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º XXX 
(HZ) para o exercício de 2014, a seguir 
denominadas «superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes».

Os Estados-Membros asseguram que a 
superfície total dos prados temporários ou 
permanentes é mantida ao nível regional 
ou do Estado-Membro.

Or. en

Alteração 1606
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores mantêm como prados 
permanentes as superfícies das suas 
explorações declaradas como tais no 
pedido apresentado nos termos do artigo 
74.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º XXX 
(HZ) para o exercício de 2014, a seguir 
denominadas «superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes».

Os Estados-Membros asseguram que as 
terras agrícolas ocupadas por prados 
permanentes para o exercício de 2014 são 
mantidas nessa mesma utilização.

Or. en

Alteração 1607
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os agricultores mantêm como prados 
permanentes as superfícies das suas 
explorações declaradas como tais no 
pedido apresentado nos termos do 
artigo 74.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 
n.º XXX (HZ) para o exercício de 2014, a 
seguir denominadas «superfícies de 
referência ocupadas por prados 
permanentes».

Os Estados-Membros asseguram a 
manutenção da proporção de terras 
ocupadas com prados e pastagens
permanentes relativamente à totalidade da 
superfície agrícola. Esta obrigação só é 
aplicável a nível nacional ou regional.

Or. fr

Alteração 1608
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Herbert Dorfmann, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores mantêm como prados 
permanentes as superfícies das suas 
explorações declaradas como tais no 
pedido apresentado nos termos do artigo 
74.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º XXX 
(HZ) para o exercício de 2014, a seguir 
denominadas «superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes».

Os Estados-Membros asseguram a 
manutenção da proporção de terras
ocupadas por prados permanentes 
relativamente à área agrícola total dentro 
dos limites definidos. Esta obrigação 
aplica-se a nível nacional ou regional.

Or. en

Alteração 1609
Liam Aylward, Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores mantêm como prados Os Estados-Membros asseguram a 
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permanentes as superfícies das suas 
explorações declaradas como tais no 
pedido apresentado nos termos do artigo 
74.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º XXX 
(HZ) para o exercício de 2014, a seguir 
denominadas «superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes».

manutenção da proporção de terras
ocupadas por prados permanentes 
relativamente à área agrícola total dentro 
dos limites definidos. Esta obrigação 
aplica-se a nível nacional ou regional.

Or. en

Justificação

É excessivamente restritivo aplicar o requisito de manter prados permanentes ao nível do 
agricultor individual. Assim, propõe-se que seja aplicado a nível nacional ou regional.

Alteração 1610
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores mantêm como prados 
permanentes as superfícies das suas 
explorações declaradas como tais no 
pedido apresentado nos termos do artigo 
74.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º XXX 
(HZ) para o exercício de 2014, a seguir 
denominadas «superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes».

Os Estados-Membros asseguram a 
manutenção da proporção de prados 
permanentes relativamente à terra 
agrícola total. Esta obrigação aplica-se a 
nível nacional ou regional.

Or. en

Alteração 1611
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores mantêm como prados Os agricultores mantêm como prados 
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permanentes as superfícies das suas 
explorações declaradas como tais no
pedido apresentado nos termos do artigo
74.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º XXX 
(HZ) para o exercício de 2014, a seguir 
denominadas «superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes».

permanentes as superfícies das suas 
explorações que comportem um 
determinado valor para o ambiente, clima 
ou biodiversidade. Para efeitos do 
presente número, por «prados 
permanentes» entende-se a terra 
conforme definida no artigo 4.º, n.º 1, 
alínea h) que não tenha sido incluída na 
rotação de culturas da exploração nem 
tenha sido cultivada durante 10 anos ou 
mais.

Or. en

Justificação

Apenas as pastagens permanentes mais bio-diversificadas devem ser protegidas pela 
componente «ecologização».

Alteração 1612
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores mantêm como prados 
permanentes as superfícies das suas 
explorações declaradas como tais no 
pedido apresentado nos termos do artigo 
74.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º XXX 
(HZ) para o exercício de 2014, a seguir 
denominadas «superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes».

Os agricultores devem manter em boas 
condições agrícolas e ambientais as 
superfícies das suas explorações declaradas 
como prados permanentes no pedido para 
o exercício de cada ano.

Or. es

Justificação

Considera-se que o compromisso de ecologização em relação às superfícies de prados 
permanentes deve ser cumprido individualmente, através da manutenção dessas superfícies 
em boas condições. Por conseguinte, o conceito de «manutenção» deve ser entendido como 
manutenção ao longo do tempo. Assim, o agricultor deve receber a componente ecológica 
pelas superfícies de prados permanentes que declarar em cada ano e em relação às quais 
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tenha cumprido o compromisso de as manter em boas condições.

Alteração 1613
James Nicholson, Anthea McIntyre, Robert Sturdy, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores mantêm como prados 
permanentes as superfícies das suas 
explorações declaradas como tais no 
pedido apresentado nos termos do artigo 
74.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º XXX 
(HZ) para o exercício de 2014, a seguir 
denominadas «superfícies de referência
ocupadas por prados permanentes».

Os agricultores mantêm superfícies de 
terra seminatural e não cultivada nas suas 
explorações declaradas como tais no 
pedido apresentado nos termos do artigo 
74.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º XXX 
(HZ) para o exercício de 2014, a seguir 
denominadas «superfícies de referência de 
terra semi-natural e não cultivada».

Or. en

Alteração 1614
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores mantêm como prados 
permanentes as superfícies das suas 
explorações declaradas como tais no 
pedido apresentado nos termos do artigo 
74.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º XXX
(HZ) para o exercício de 2014, a seguir 
denominadas «superfícies de referência
ocupadas por prados permanentes».

Os agricultores mantêm superfícies de 
terra semi-natural e não cultivada nas
suas explorações declaradas como tais no 
pedido apresentado nos termos do artigo 
74.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º XXXX
(HZ) para o exercício de 2014, a seguir 
denominadas «superfícies de referência de 
terra semi-natural e não cultivada».

Or. en

Alteração 1615
Béla Glattfelder
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Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores mantêm como prados 
permanentes as superfícies das suas 
explorações declaradas como tais no 
pedido apresentado nos termos do artigo 
74.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º XXX 
(HZ) para o exercício de 2014, a seguir 
denominadas «superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes».

Os Estados-Membros mantêm como 
prados permanentes uma quantidade de 
hectares equivalente às superfícies 
declaradas como tais no pedido 
apresentado nos termos do artigo 74.º, 
n.º 1, do Regulamento (UE) n.º XXX (HZ) 
para o exercício de 2014, a seguir 
denominadas «superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes».

Or. en

Alteração 1616
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores mantêm como prados
permanentes as superfícies das suas 
explorações declaradas como tais no 
pedido apresentado nos termos do artigo 
74.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º XXX 
(HZ) para o exercício de 2014, a seguir 
denominadas «superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes».

Os agricultores mantêm como pastagens
permanentes as superfícies das suas 
explorações declaradas como tais no 
pedido apresentado nos termos do artigo 
74.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º XXX 
(HZ) para o exercício de 2011, a seguir 
denominadas «superfícies de referência 
ocupadas por pastagens permanentes».

Or. en

Alteração 1617
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os agricultores mantêm como prados 
permanentes as superfícies das suas 
explorações declaradas como tais no 
pedido apresentado nos termos do 
artigo 74.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 
XXX (HZ) para o exercício de 2014, a 
seguir denominadas «superfícies de 
referência ocupadas por prados 
permanentes».

Os agricultores mantêm como prados ou 
pastagens permanentes as superfícies das 
suas explorações declaradas como tais no 
pedido apresentado nos termos do 
artigo 74.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 
XXX (HZ) para o exercício de 2014, a 
seguir denominadas «superfícies de 
referência ocupadas por prados ou 
pastagens permanentes».

Or. fr

Alteração 1618
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores mantêm como prados 
permanentes as superfícies das suas 
explorações declaradas como tais no 
pedido apresentado nos termos do artigo 
74.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º XXX 
(HZ) para o exercício de 2014, a seguir 
denominadas «superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes».

Os agricultores mantêm como prados e 
pastagens permanentes as superfícies das 
suas explorações declaradas como tais no 
pedido apresentado nos termos do artigo 
74.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º XXX 
(HZ) para o exercício de 2014, a seguir 
denominadas «superfícies de referência 
ocupadas por prados e pastagens
permanentes».

Or. it

Alteração 1619
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores mantêm como prados Os agricultores mantêm como pastagens
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permanentes as superfícies das suas 
explorações declaradas como tais no 
pedido apresentado nos termos do artigo 
74.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º XXX 
(HZ) para o exercício de 2014, a seguir 
denominadas «superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes».

permanentes as superfícies das suas 
explorações declaradas como tais no 
pedido apresentado nos termos do artigo 
74.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º XXX 
(HZ) para o exercício de 2014, a seguir 
denominadas «superfícies de referência 
ocupadas por pastagens permanentes».

Or. en

Alteração 1620
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores mantêm como prados 
permanentes as superfícies das suas 
explorações declaradas como tais no 
pedido apresentado nos termos do artigo 
74.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º XXX 
(HZ) para o exercício de 2014, a seguir 
denominadas «superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes».

1. Os agricultores mantêm como prados e 
pastagens permanentes as superfícies das 
suas explorações declaradas como tais no 
pedido apresentado nos termos do artigo 
74.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º XXX 
(HZ) para o exercício de 2014, a seguir 
denominadas «superfícies de referência 
ocupadas por prados e pastagens».

Or. it

Alteração 1621
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores mantêm como prados 
permanentes as superfícies das suas 
explorações declaradas como tais no 
pedido apresentado nos termos do artigo 
74.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º XXX 
(HZ) para o exercício de 2014, a seguir 
denominadas «superfícies de referência 

Os agricultores mantêm como prados 
permanentes ou prados históricos as 
superfícies das suas explorações declaradas 
como tais no pedido apresentado nos 
termos do artigo 74.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º XXX (HZ) para o 
exercício de 2014, a seguir denominadas 
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ocupadas por prados permanentes». «superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes». Devem, para isso, 
provar que possuem gado e que há, por 
conseguinte, uma densidade de uma 
cabeça normal por hectare de superfície 
de prados admissível, ou, no caso de não 
possuírem animais, que efetuam 
operações de manutenção, tais como 
trabalhos de corte e limpeza.

Or. es

Justificação

Consideramos necessário vincular a superfície de prados à atividade agropecuária, ou, em 
alternativa, à exigência da realização de determinadas operações de cultivo nos prados que 
evitem a sua degradação e abandono.

Alteração 1622
Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores mantêm como prados 
permanentes as superfícies das suas 
explorações declaradas como tais no 
pedido apresentado nos termos do artigo 
74.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º XXX 
(HZ) para o exercício de 2014, a seguir 
denominadas «superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes».

Os agricultores mantêm como prados 
permanentes as superfícies das suas 
explorações declaradas como tais no 
pedido apresentado nos termos do artigo 
74.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º XXX 
(HZ) para o exercício de 2014, a seguir 
denominadas «superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes». Se, por 
motivos ambientais, for necessário, os 
prados permanentes que tenham sido 
convertidos em terra arável entre 2011 e 
2014 terão de ser ressemeados.

Or. en

Alteração 1623
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski
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Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que tenham aderido 
à UE antes de 2004 asseguram que as 
terras que estavam ocupadas por 
pastagens permanentes à data indicada 
nos pedidos de ajuda para as superfícies 
para 2003 sejam mantidas como 
pastagens permanentes.
Os novos Estados-Membros, que aderiram 
à UE em 2004, asseguram que as terras 
ocupadas por pastagens permanentes em 
1 de maio de 2004 sejam mantidas como 
pastagens permanentes.
A Bulgária e a Roménia asseguram que 
as terras ocupadas por pastagens 
permanentes em 1 de janeiro de 2007 
sejam mantidas como pastagens 
permanentes.
Os Estados-Membros asseguram que a 
proporção mencionada no primeiro 
parágrafo (doravante referida como 
índice de referência) não foi reduzida em 
mais de 10 % em detrimento da área 
ocupada com prados permanentes 
relativamente ao ano de referência em 
causa, tal como referido no ponto 
anterior.
As disposições do presente número não se 
aplicam às terras ocupadas por prados 
permanentes a florestar, desde que a 
florestação seja compatível com o 
ambiente e excluindo as plantações de 
árvores de Natal e de espécies de 
crescimento rápido cultivadas a curto 
prazo.

Or. en
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Alteração 1624
Robert Dušek

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que as 
terras agrícolas ocupadas por prados 
permanentes para o exercício de 2014 
sejam mantidas como prados 
permanentes.

Or. en

Alteração 1625
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 31 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram a 
manutenção da proporção de terras 
ocupadas por prados permanentes 
relativamente à superfície agrícola total. 
Esta obrigação aplica-se a nível nacional 
ou regional. A proporção de referência 
deve estabelecer-se como uma relação 
entre as terras ocupadas por prados 
permanentes e a superfície agrícola total 
declarada pelos agricultores em 2014.

Or. en

Alteração 1626
Juozas Imbrasas

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram a 
manutenção da proporção de terras 
ocupadas por prados permanentes 
relativamente à superfície agrícola total. 
Esta obrigação aplica-se a nível nacional 
ou regional. A proporção de referência 
deve estabelecer-se como uma relação 
entre as terras ocupadas por prados 
permanentes e a superfície agrícola total 
declarada pelos agricultores em 2014.

Or. en

Alteração 1627
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores são autorizados a renovar 
os seus prados permanentes. Para efeitos 
do presente número, por «prados 
permanentes» entende-se a terra tal como 
definida no artigo 4.º, n.º 1, alínea h) que 
não tenha sido incluída na rotação de 
culturas da exploração durante dez ou 
mais anos.

Or. en

Justificação

A renovação dos prados permanentes através do cultivo constitui uma medida fundamental 
para os agricultores por forma a melhorarem a produtividade e qualidade das suas culturas 
herbáceas, as quais são utilizadas como forrageiras para gado ovino, bovino e leiteiro. 
Desempenha igualmente um papel importante na mitigação das alterações climáticas, 
melhorando a qualidade do solo.
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Alteração 1628
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes são aumentadas 
sempre que o agricultor tenha uma 
obrigação de reconverter superfícies em 
prados permanentes em 2014 e/ou 2015, 
como referido no artigo 94.º do 
Regulamento (UE) n.º […] RHZ.

Suprimido

Or. en

Justificação

A fim de evitar problemas decorrentes da imposição de formalidades administrativas e de 
controlos, será preferível ter em consideração a quantidade de prados permanentes ao nível 
do Estado-Membro no seu todo e não de cada exploração individual.

Alteração 1629
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes são aumentadas 
sempre que o agricultor tenha uma 
obrigação de reconverter superfícies em 
prados permanentes em 2014 e/ou 2015, 
como referido no artigo 94.º do 
Regulamento (UE) n.º […] RHZ.

Suprimido

Or. fr

Alteração 1630
Diane Dodds
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Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes são aumentadas 
sempre que o agricultor tenha uma 
obrigação de reconverter superfícies em 
prados permanentes em 2014 e/ou 2015, 
como referido no artigo 94.º do 
Regulamento (UE) n.º […] RHZ.

Suprimido

Or. en

Alteração 1631
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes são aumentadas 
sempre que o agricultor tenha uma 
obrigação de reconverter superfícies em 
prados permanentes em 2014 e/ou 2015, 
como referido no artigo 94.º do 
Regulamento (UE) n.º […] RHZ.

Suprimido

Or. en

Justificação

A obrigação relativa aos prados permanentes deve ser mantida a nível nacional tal como no 
sistema atual, a qual, quando o valor de referência da superfície de ligação se encontre 
aquém do limiar de 10 %, obriga os agricultores a reconverterem a terra arável em pastagem 
permanente.

Alteração 1632
Jens Rohde
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Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes são aumentadas 
sempre que o agricultor tenha uma 
obrigação de reconverter superfícies em 
prados permanentes em 2014 e/ou 2015, 
como referido no artigo 94.º do 
Regulamento (UE) n.º […] RHZ.

Suprimido

Or. en

Justificação

Apenas as pastagens permanentes mais bio-diversificadas devem ser protegidas pela 
componente «ecologização».

Alteração 1633
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes são aumentadas 
sempre que o agricultor tenha uma 
obrigação de reconverter superfícies em 
prados permanentes em 2014 e/ou 2015, 
como referido no artigo 94.º do 
Regulamento (UE) n.º […] RHZ.

Suprimido

Or. es

Alteração 1634
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes são aumentadas 
sempre que o agricultor tenha uma 
obrigação de reconverter superfícies em 
prados permanentes em 2014 e/ou 2015, 
como referido no artigo 94.º do 
Regulamento (UE) n.º […] RHZ.

As superfícies de referência ocupadas por 
pastagens permanentes são aumentadas 
sempre que o agricultor tenha uma 
obrigação de reconverter superfícies em 
pastagens permanentes em 2014 e/ou 
2015, como referido no artigo 94.º do 
Regulamento (UE) n.º […] RHZ.

Or. en

Alteração 1635
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes são aumentadas 
sempre que o agricultor tenha uma 
obrigação de reconverter superfícies em 
prados permanentes em 2014 e/ou 2015, 
como referido no artigo 94.º do 
Regulamento (UE) n.º […] RHZ.

As superfícies de referência ocupadas por 
prados ou pastagens permanentes são 
aumentadas sempre que o agricultor tenha 
uma obrigação de reconverter superfícies 
em prados ou pastagens permanentes em 
2014 e/ou 2015, como referido no artigo 
94.º do Regulamento (UE) n.º […] RHZ.

Or. fr

Alteração 1636
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes são aumentadas 
sempre que o agricultor tenha uma 

As superfícies de referência ocupadas por 
prados e pastagens permanentes são 
aumentadas sempre que o agricultor tenha 
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obrigação de reconverter superfícies em 
prados permanentes em 2014 e/ou 2015, 
como referido no artigo 93.º do 
Regulamento (UE) n.º […] RHZ.

uma obrigação de reconverter superfícies 
em prados e em pastagens permanentes em 
2014 e/ou 2015, como referido no artigo 
93.º do Regulamento (UE) n.º […] RHZ. 

Or. it

Alteração 1637
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes são aumentadas 
sempre que o agricultor tenha uma 
obrigação de reconverter superfícies em 
prados permanentes em 2014 e/ou 2015, 
como referido no artigo 93.º do 
Regulamento (UE) n.º […] RHZ.

As superfícies de referência ocupadas por 
pastagens e prados permanentes são 
aumentadas sempre que o agricultor tenha 
uma obrigação de reconverter superfícies 
em pastagens e em prados permanentes em 
2014 e/ou 2015, como referido no artigo 
93.º do Regulamento (UE) n.º […] RHZ. 

Or. it

Alteração 1638
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes são aumentadas 
sempre que o agricultor tenha uma 
obrigação de reconverter superfícies em 
prados permanentes em 2014 e/ou 2015, 
como referido no artigo 94.º do 
Regulamento (UE) n.º […] RHZ.

As superfícies de referência ocupadas por 
pastagens permanentes são aumentadas 
sempre que o agricultor tenha uma 
obrigação de reconverter superfícies em 
pastagens permanentes em 2014 e/ou 
2015, tal como referido no artigo 94.º do 
Regulamento (UE) n.º […] RHZ.

Or. en
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Alteração 1639
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores são autorizados a renovar 
os seus prados permanentes por 
intermédio do cultivo. Para efeitos do 
presente número, por «prados 
permanentes» entende-se a terra tal como 
definida no artigo 4.º, n.º 1, alínea h) que 
não tenha sido incluída na rotação de 
culturas da exploração durante dez ou 
mais anos.

Or. en

Alteração 1640
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os agricultores com culturas 
permanentes como olivais, vinhas ou 
pomares, com exceção das culturas 
permanentes de sequeiro, devem aplicar 
práticas agronómicas específicas que 
envolvam uma perturbação do solo 
mínima e uma cobertura verde da 
superfície do solo.

Or. pt

Alteração 1641
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski
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Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os agricultores são autorizados a 
converter 5 %, no máximo, das suas 
superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes. Este limite não é 
aplicável em casos de força maior ou 
circunstâncias excecionais.

Suprimido

Or. en

Alteração 1642
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os agricultores são autorizados a 
converter 5 %, no máximo, das suas 
superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes. Este limite não é 
aplicável em casos de força maior ou 
circunstâncias excecionais.

Suprimido

Or. en

Alteração 1643
Sandra Kalniete, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš, 
Roberts Zīle, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, 
Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os agricultores são autorizados a 
converter 5 %, no máximo, das suas 

2. Os Estados-Membros asseguram que a 
proporção ao abrigo do presente artigo 
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superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes. Este limite não é 
aplicável em casos de força maior ou 
circunstâncias excecionais.

não sofre uma diminuição de mais de 
10 % em detrimento de terras ocupadas 
por prados permanentes relativamente à 
proporção do ano de referência em causa.

Or. en

Alteração 1644
Juozas Imbrasas

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os agricultores são autorizados a 
converter 5 %, no máximo, das suas 
superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes. Este limite não é 
aplicável em casos de força maior ou 
circunstâncias excecionais.

2. Os Estados-Membros asseguram que a 
proporção ao abrigo do presente artigo 
não sofre uma diminuição de mais de 
10 % em detrimento de terras ocupadas 
por prados permanentes relativamente à 
proporção do ano de referência em causa.

Or. en

Alteração 1645
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os agricultores são autorizados a 
converter 5 %, no máximo, das suas 
superfícies de referência ocupadas por
prados permanentes. Este limite não é 
aplicável em casos de força maior ou 
circunstâncias excecionais.

2. Os Estados-Membros asseguram que a 
proporção referida no n.º 1 não sofre uma 
diminuição de mais de 10 % em 
detrimento dos prados e pastagens
permanentes relativamente à proporção 
correspondente ao ano anterior referido 
no n.º 3-A (adiante designada por 
«proporção de referência»).

Or. fr
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Alteração 1646
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os agricultores são autorizados a 
converter 5 %, no máximo, das suas 
superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes. Este limite não é 
aplicável em casos de força maior ou 
circunstâncias excecionais.

2. Os agricultores são autorizados a 
converter 8 %, no máximo, das suas 
superfícies de referência de terra 
seminatural e não cultivada, sem prejuízo 
dos requisitos definidos no regulamento 
relativo à avaliação do impacto ambiental 
(AIA). Este limite não é aplicável em casos 
de força maior ou circunstâncias 
excecionais.

Or. en

Alteração 1647
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os agricultores são autorizados a 
converter 5 %, no máximo, das suas
superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes. Este limite não é 
aplicável em casos de força maior ou 
circunstâncias excecionais.

2. Os Estados-Membros devem garantir 
que não haja uma redução das superfícies 
de prados permanentes em relação aos 
limites que lhes compete manter a nível de 
Estado e assegurar que as terras ocupadas 
por prados permanentes na data prevista 
para os pedidos de ajudas por superfície 
para 2011 sejam mantidas como prados 
permanentes.

Or. es

Justificação

Propomos a inclusão do conceito de «manutenção dos prados» a nível nacional. Cada um 
dos Estados-Membros deve, recorrendo às normas relevantes, velar por que não se verifique 
uma descida do nível quantitativo das superfícies de prados permanentes que, enquanto 
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Estado, é obrigado a manter.

Alteração 1648
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os agricultores são autorizados a 
converter 5 %, no máximo, das suas 
superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes. Este limite não é 
aplicável em casos de força maior ou 
circunstâncias excecionais.

2. Os agricultores são autorizados a 
converter 5 %, no máximo, das suas 
superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes, a não ser que 
questões de biodiversidade e de proteção 
dos recursos hídricos se oponham a esta 
conversão. Contam-se como exemplos a 
conversão nas zonas de inundação, nos 
solos ricos em carbono, nas áreas 
protegidas e nos solos preciosos ou 
sensíveis para a proteção da água e da 
biodiversidade. A conversão só pode ser 
levada a cabo após a apresentação de um 
plano agroambiental ou de uma 
permissão por escrito. Este limite não é 
aplicável em casos de força maior ou 
circunstâncias excecionais.

Or. en

Alteração 1649
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os agricultores são autorizados a 
converter 5 %, no máximo, das suas 
superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes. Este limite não é 
aplicável em casos de força maior ou 
circunstâncias excecionais.

2. Os agricultores são autorizados a 
converter 5 %, no máximo, das suas 
superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes. Este limite não é 
aplicável às terras ocupadas por prados 
permanentes a florestar, desde que a 
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florestação seja compatível com o 
ambiente e excluindo as plantações de 
árvores de Natal e de espécies de 
crescimento rápido cultivadas a curto 
prazo ou em casos de força maior ou 
circunstâncias excecionais.

Or. en

Justificação

A obrigação de manter prados permanentes não deve impedir a florestação de prados 
permanentes compatível com o ambiente.

Alteração 1650
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os agricultores são autorizados a 
converter 5 %, no máximo, das suas 
superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes. Este limite não é 
aplicável em casos de força maior ou 
circunstâncias excecionais.

2. Os agricultores são autorizados a 
converter 5 %, no máximo, das suas 
superfícies de referência ocupadas por 
pastagens permanentes. Este limite não é 
aplicável em casos de força maior.

Or. en

Alteração 1651
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os agricultores são autorizados a 
converter 5 %, no máximo, das suas 
superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes. Este limite não é 

2. Os agricultores são autorizados a 
converter 5 %, no máximo, das suas 
superfícies de referência ocupadas por 
prados ou pastagens permanentes. Este 



AM\909521PT.doc 39/175 PE494.487v01-00

PT

aplicável em casos de força maior ou 
circunstâncias excecionais.

limite não é aplicável em casos de força 
maior ou circunstâncias excecionais.

Or. fr

Alteração 1652
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os agricultores são autorizados a 
converter 5 %, no máximo, das suas 
superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes. Este limite não é 
aplicável em casos de força maior ou 
circunstâncias excecionais.

2. Os agricultores são autorizados a 
converter 5 %, no máximo, das suas 
superfícies de referência ocupadas por 
prados e pastagens permanentes. Este 
limite não é aplicável em casos de força 
maior ou circunstâncias excecionais.

Or. it

Alteração 1653
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os agricultores são autorizados a 
converter 5 %, no máximo, das suas 
superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes. Este limite não é 
aplicável em casos de força maior ou 
circunstâncias excecionais.

2. Os agricultores são autorizados a 
converter 5 %, no máximo, das suas 
superfícies de referência ocupadas por 
prados e pastagens permanentes. Este 
limite não é aplicável em casos de força 
maior ou circunstâncias excecionais.

Or. it

Alteração 1654
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis
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Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os agricultores são autorizados a 
converter 5 %, no máximo, das suas 
superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes. Este limite não é 
aplicável em casos de força maior ou 
circunstâncias excecionais.

2. Os agricultores são autorizados a 
converter 5 %, no máximo, das suas 
superfícies de referência ocupadas por 
pastagens permanentes. Este limite não é 
aplicável em casos de força maior ou 
circunstâncias excecionais.

Or. en

Alteração 1655
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os agricultores são autorizados a 
converter 5 %, no máximo, das suas 
superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes. Este limite não é 
aplicável em casos de força maior ou 
circunstâncias excecionais.

2. Os Estados-Membros são autorizados a 
converter 5 %, no máximo, das suas 
superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes. Este limite não é 
aplicável em casos de força maior ou 
circunstâncias excecionais.

Or. en

Alteração 1656
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os agricultores são autorizados a 
converter 5 %, no máximo, das suas 
superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes. Este limite não é 
aplicável em casos de força maior ou 

2. Os agricultores são autorizados a 
converter 5 %, no máximo, das suas 
superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes, tal como definido no 
n.º 1. Este limite não é aplicável em casos 
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circunstâncias excecionais. de força maior ou circunstâncias 
excecionais.

Or. en

Alteração 1657
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores são autorizados a 
transferir a superfície de referência de 
prados permanentes, tanto dentro da 
propriedade como entre agricultores sem 
transferência de terra.
As superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes devem ser reduzidas 
caso uma superfície se estenda para além 
da definição de «prados permanentes» e 
atinja um estado mais natural e com 
maior biodiversidade. 

Or. en

Justificação

É deveras importante que a componente «ecologização» não impeça as superfícies de se 
desenvolverem para um estado mais natural que é ainda melhor para o ambiente e para a 
natureza do que as pastagens permanentes. Além disso, as pastagens permanentes deverão 
estar localizadas aonde exercerem um efeito ambiental mais vasto, sendo que os agricultores 
necessitam de flexibilidade para disponibilizar a sua zona de exploração.

Alteração 1658
Peter Jahr, Albert Deß, Christa Klaß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Os agricultores que possuam prados 
permanentes cujas superfícies necessitem 
de reconversão estrutural poderão 
efetuá-la com vista a:
a) voltar a semeá-las; ou
b) semear de novo noutro local da 
exploração.

Or. de

Alteração 1659
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Nas regiões onde a superfície de
prados permanentes não diminuir mais do 
que 5 % em comparação com o exercício 
de 2014, os requisitos estabelecidos no 
n.º 1 são considerados cumpridos por 
todos os agricultores na respetiva região.

Or. en

Justificação

Os controlos dos prados permanentes são efetuados a nível regional, sendo apenas aplicados 
a nível do agricultor individual no caso de uma diminuição de mais de 5 %. Os controlos de 
prados permanentes a nível do agricultor geram encargos administrativos penosos, não 
sendo frutíferos quando a região em geral de prados permanentes for estável.

Alteração 1660
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Os agricultores são autorizados a 
florestar ou reutilizar para talhadia de 
rotação curta as suas superfícies de 
referência ocupadas por prados 
permanentes.

Or. en

Alteração 1661
James Nicholson, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 55.º a fim de estabelecer regras 
relativas ao aumento das superfícies de 
referência ocupadas por prados 
permanentes, previsto no n.º 1, segundo 
parágrafo, à renovação dos prados 
permanentes, à reconversão de terras 
agrícolas em prados permanentes no caso 
de a diminuição autorizada referida no 
n.º 2 ser excedida, bem como à alteração 
das superfícies de referência ocupadas 
com prados permanentes em caso de 
transferência de terras.

Suprimido

Or. en

Alteração 1662
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 55.º a fim de estabelecer regras 
relativas ao aumento das superfícies de 
referência ocupadas por prados 
permanentes, previsto no n.º 1, segundo 
parágrafo, à renovação dos prados 
permanentes, à reconversão de terras 
agrícolas em prados permanentes no caso 
de a diminuição autorizada referida no 
n.º 2 ser excedida, bem como à alteração 
das superfícies de referência ocupadas 
com prados permanentes em caso de 
transferência de terras.

Suprimido

Or. en

Alteração 1663
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de estabelecer regras relativas ao 
aumento das superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes, previsto 
no n.º 1, segundo parágrafo, à renovação 
dos prados permanentes, à reconversão de 
terras agrícolas em prados permanentes no 
caso de a diminuição autorizada referida no 
n.º 2 ser excedida, bem como à alteração 
das superfícies de referência ocupadas com 
prados permanentes em caso de 
transferência de terras.

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de estabelecer regras relativas ao 
aumento das superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes, previsto 
no n.º 1, segundo parágrafo, à reconversão 
de terras agrícolas em prados permanentes 
no caso de a diminuição autorizada referida 
no n.º 2 ser excedida, bem como à 
alteração das superfícies de referência 
ocupadas com prados permanentes em caso 
de transferência de terras.

Or. en
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Justificação

A renovação de prados permanentes depende de contextos nacionais e regionais. Face ao 
exposto, deve ser da responsabilidade dos Estados-Membros.

Alteração 1664
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de estabelecer regras relativas ao 
aumento das superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes, previsto 
no n.º 1, segundo parágrafo, à renovação 
dos prados permanentes, à reconversão de 
terras agrícolas em prados permanentes no 
caso de a diminuição autorizada referida no 
n.º 2 ser excedida, bem como à alteração 
das superfícies de referência ocupadas com 
prados permanentes em caso de 
transferência de terras.

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de estabelecer regras relativas ao 
aumento das superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes, previsto 
no n.º 1, segundo parágrafo, à reconversão 
de terras agrícolas em prados permanentes 
no caso de a diminuição autorizada referida 
no n.º 2 ser excedida, bem como à 
alteração das superfícies de referência 
ocupadas com prados permanentes em caso 
de transferência de terras.

Or. en

Alteração 1665
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de estabelecer regras relativas ao 
aumento das superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes, previsto 
no n.º 1, segundo parágrafo, à renovação 

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de estabelecer regras relativas ao 
aumento das superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes, previsto 
no n.º 1, segundo parágrafo, à reconversão 
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dos prados permanentes, à reconversão de 
terras agrícolas em prados permanentes no 
caso de a diminuição autorizada referida
no n.º 2 ser excedida, bem como à 
alteração das superfícies de referência 
ocupadas com prados permanentes em caso 
de transferência de terras.

de terras agrícolas em prados permanentes 
no caso de o limite autorizado referido no 
n.º 1 ser excedido, bem como à alteração 
das superfícies de referência ocupadas com 
prados permanentes em caso de 
transferência de terras.

Or. en

Alteração 1666
Liam Aylward

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de estabelecer regras relativas ao 
aumento das superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes, previsto 
no n.º 1, segundo parágrafo, à renovação 
dos prados permanentes, à reconversão de 
terras agrícolas em prados permanentes no 
caso de a diminuição autorizada referida
no n.º 2 ser excedida, bem como à 
alteração das superfícies de referência 
ocupadas com prados permanentes em caso 
de transferência de terras.

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de estabelecer regras relativas ao 
aumento das superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes, previsto 
no n.º 1, segundo parágrafo, à reconversão 
de terras agrícolas em prados permanentes 
no caso de o limite autorizado referido no 
n.º 1 ser excedido, bem como à alteração 
das superfícies de referência ocupadas com 
prados permanentes em caso de 
transferência de terras.

Or. en

Alteração 1667
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 31 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de estabelecer regras relativas ao 
aumento das superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes, previsto 
no n.º 1, segundo parágrafo, à renovação 
dos prados permanentes, à reconversão de 
terras agrícolas em prados permanentes no 
caso de a diminuição autorizada referida no 
n.º 2 ser excedida, bem como à alteração 
das superfícies de referência ocupadas com 
prados permanentes em caso de 
transferência de terras.

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de estabelecer regras relativas ao 
aumento das superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes, previsto 
no n.º 1, segundo parágrafo, à renovação 
dos prados permanentes, à reconversão de 
terras agrícolas em prados permanentes no 
caso de a diminuição autorizada referida no 
n.º 2 ser excedida, bem como à alteração 
das superfícies de referência ocupadas com 
prados permanentes em caso de 
transferência de terras. Para efeitos do 
n.º 2, a Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados de acordo com o artigo 55.º 
a fim de estabelecer regras aplicáveis à 
manutenção de prados permanentes, 
nomeadamente para assegurar que são 
tomadas medidas no sentido de manter a 
proporção, incluindo obrigações 
individuais a cumprir, como a obrigação 
de reconverter superfícies em prados 
permanentes, se se verificar que a 
proporção de terras ocupadas por prados 
permanentes está a diminuir.

Or. en

Alteração 1668
Juozas Imbrasas

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de estabelecer regras relativas ao 
aumento das superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes, previsto 
no n.º 1, segundo parágrafo, à renovação 
dos prados permanentes, à reconversão de 

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de estabelecer regras relativas ao 
aumento das superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes, previsto 
no n.º 1, segundo parágrafo, à renovação 
dos prados permanentes, à reconversão de 
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terras agrícolas em prados permanentes no 
caso de a diminuição autorizada referida no 
n.º 2 ser excedida, bem como à alteração 
das superfícies de referência ocupadas com 
prados permanentes em caso de 
transferência de terras.

terras agrícolas em prados permanentes no 
caso de a diminuição autorizada referida no 
n.º 2 ser excedida, bem como à alteração 
das superfícies de referência ocupadas com 
prados permanentes em caso de 
transferência de terras. Para efeitos do 
n.º 2, a Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados de acordo com o artigo 55.º 
que estabelece as regras aplicáveis à 
manutenção de prados permanentes, 
nomeadamente para assegurar que são 
tomadas medidas no sentido de manter a 
proporção, incluindo obrigações 
individuais a cumprir, como a obrigação 
de reconverter superfícies em prados 
permanentes, se se verificar que a 
proporção de terras ocupadas por prados 
permanentes está a diminuir.

Or. en

Alteração 1669
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 55.º a fim de estabelecer regras 
relativas ao aumento das superfícies de 
referência ocupadas por prados 
permanentes, previsto no n.º 1, segundo 
parágrafo, à renovação dos prados 
permanentes, à reconversão de terras 
agrícolas em prados permanentes no caso 
de a diminuição autorizada referida no n.º 
2 ser excedida, bem como à alteração das
superfícies de referência ocupadas com 
prados permanentes em caso de 
transferência de terras.

3. A proporção referida no n.º 1 é fixada 
anualmente, com base nas superfícies
declaradas pelos agricultores para o ano 
em causa.

Or. fr
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Alteração 1670
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de estabelecer regras relativas 
ao aumento das superfícies de referência
ocupadas por prados permanentes, previsto 
no n.º 1, segundo parágrafo, à renovação 
dos prados permanentes, à reconversão de 
terras agrícolas em prados permanentes no 
caso de a diminuição autorizada referida 
no n.º 2 ser excedida, bem como à 
alteração das superfícies de referência 
ocupadas com prados permanentes em caso 
de transferência de terras.

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º, os quais devem incluir normas sobre 
a manutenção dos prados permanentes, a 
fim de garantir que, nas regiões onde se 
verifique, na sequência do controlo das
superfícies de prados permanentes ao nível 
nacional, que a proporção de terras 
ocupadas por prados permanentes está a 
diminuir, se tomem medidas ao nível dos 
agricultores para a manutenção das terras
ocupadas com prados permanentes, que 
incluam obrigações individuais a serem 
respeitadas, como a obrigação de 
reconversão de certas zonas em prados 
permanentes.

Or. es

Justificação

Adoção de medidas ao nível do agricultor, quando se verifique que o nível nacional de 
prados está a diminuir para valores abaixo dos limites estabelecidos. 

Alteração 1671
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
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55.º a fim de estabelecer regras relativas ao 
aumento das superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes, 
previsto no n.º 1, segundo parágrafo, à 
renovação dos prados permanentes, à
reconversão de terras agrícolas em prados 
permanentes no caso de a diminuição 
autorizada referida no n.º 2 ser excedida, 
bem como à alteração das superfícies de 
referência ocupadas com prados 
permanentes em caso de transferência de 
terras.

55.º a fim de estabelecer regras relativas à 
manutenção dos prados permanentes,
nomeadamente para assegurar que são 
tomadas medidas no sentido de manter a 
proporção de prados permanentes,
incluindo obrigações individuais a 
cumprir, como a reconversão de terras 
agrícolas em prados permanentes, quando
a proporção da superfície ocupada por
prados permanentes estiver a diminuir.

Or. en

Alteração 1672
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de estabelecer regras relativas ao 
aumento das superfícies de referência
ocupadas por prados permanentes, previsto 
no n.º 1, segundo parágrafo, à renovação 
dos prados permanentes, à reconversão de 
terras agrícolas em prados permanentes no 
caso de a diminuição autorizada referida 
no n.º 2 ser excedida, bem como à 
alteração das superfícies de referência 
ocupadas com prados permanentes em 
caso de transferência de terras.

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de estabelecer regras relativas ao 
aumento das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, à renovação dos 
prados permanentes e à reconversão de 
terras agrícolas em prados permanentes.

Or. en

Alteração 1673
Petri Sarvamaa

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de estabelecer regras relativas ao 
aumento das superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes, previsto 
no n.º 1, segundo parágrafo, à renovação 
dos prados permanentes, à reconversão de 
terras agrícolas em prados permanentes no 
caso de a diminuição autorizada referida 
no n.º 2 ser excedida, bem como à 
alteração das superfícies de referência 
ocupadas com prados permanentes em 
caso de transferência de terras.

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de estabelecer regras relativas ao 
aumento das superfícies de referência 
ocupadas por prados temporários ou 
permanentes, à renovação dos prados
temporários ou permanentes e à 
reconversão de terras agrícolas em prados
temporários ou permanentes.

Or. en

Alteração 1674
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de estabelecer regras relativas ao 
aumento das superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes, previsto 
no n.º 1, segundo parágrafo, à renovação 
dos prados permanentes, à reconversão de 
terras agrícolas em prados permanentes no 
caso de a diminuição autorizada referida no 
n.º 2 ser excedida, bem como à alteração 
das superfícies de referência ocupadas com 
prados permanentes em caso de 
transferência de terras.

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de estabelecer regras relativas ao 
aumento das superfícies de referência 
ocupadas por prados ou pastagens
permanentes, previsto no n.º 1, segundo 
parágrafo, à renovação dos prados ou 
pastagens permanentes, à reconversão de 
terras agrícolas em prados ou pastagens
permanentes no caso de a diminuição 
autorizada referida no n.º 2 ser excedida, 
bem como à alteração das superfícies de 
referência ocupadas com prados ou 
pastagens permanentes em caso de 
transferência de terras.

Or. fr
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Alteração 1675
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de estabelecer regras relativas ao 
aumento das superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes, previsto 
no n.º 1, segundo parágrafo, à renovação 
dos prados permanentes, à reconversão de 
terras agrícolas em prados permanentes no 
caso de a diminuição autorizada referida no 
n.º 2 ser excedida, bem como à alteração 
das superfícies de referência ocupadas com 
prados permanentes em caso de 
transferência de terras.

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de estabelecer regras relativas ao 
aumento das superfícies de referência 
ocupadas por pastagens permanentes, 
previsto no n.º 1, segundo parágrafo, à 
renovação dos pastagens permanentes, à 
reconversão de terras agrícolas em 
pastagens permanentes no caso de a 
diminuição autorizada referida no n.º 2 ser 
excedida, bem como à alteração das 
superfícies de referência ocupadas com 
pastagens permanentes em caso de 
transferência de terras.

Or. en

Alteração 1676
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de estabelecer regras relativas ao 
aumento das superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes, previsto 
no n.º 1, segundo parágrafo, à renovação 
dos prados permanentes, à reconversão de 
terras agrícolas em prados permanentes no 
caso de a diminuição autorizada referida no 
n.º 2 ser excedida, bem como à alteração 
das superfícies de referência ocupadas com 
prados permanentes em caso de 

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de estabelecer regras relativas ao 
aumento das superfícies de referência 
ocupadas por pastagens permanentes, 
previsto no n.º 1, segundo parágrafo, à 
renovação dos pastagens permanentes, à 
reconversão de terras agrícolas em 
pastagens permanentes no caso de a 
diminuição autorizada referida no n.º 2 ser 
excedida, bem como à alteração das 
superfícies de referência ocupadas com 
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transferência de terras. pastagens permanentes em caso de 
transferência de terras.

Or. en

Alteração 1677
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 31 – nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de estabelecer regras relativas ao 
aumento das superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes, previsto 
no n.º 1, segundo parágrafo, à renovação 
dos prados permanentes, à reconversão de 
terras agrícolas em prados permanentes no 
caso de a diminuição autorizada referida no 
n.º 2 ser excedida, bem como à alteração 
das superfícies de referência ocupadas com 
prados permanentes em caso de 
transferência de terras.

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de estabelecer regras relativas ao 
aumento das superfícies de referência 
ocupadas por prados e pastagens 
permanentes, previsto no n.º 1, segundo 
parágrafo, à renovação dos prados e 
pastagens permanentes, à reconversão de 
terras agrícolas em prados e pastagens
permanentes no caso de a diminuição 
autorizada referida no n.º 2 ser excedida, 
bem como à alteração das superfícies de 
referência ocupadas com prados e 
pastagens permanentes em caso de 
transferência de terras.

Or. it

Alteração 1678
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de estabelecer regras relativas ao 
aumento das superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes, previsto 

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de estabelecer regras relativas ao 
aumento das superfícies de referência 
ocupadas por pastagens e prados 
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no n.º 1, segundo parágrafo, à renovação 
dos prados permanentes, à reconversão de
terras agrícolas em prados permanentes no 
caso de a diminuição autorizada referida no 
n.º 2 ser excedida, bem como à alteração 
das superfícies de referência ocupadas com 
prados permanentes em caso de 
transferência de terras.

permanentes, previsto no n.º 1, segundo 
parágrafo, à renovação das pastagens e dos
prados permanentes, à reconversão de 
terras agrícolas em pastagens e prados 
permanentes no caso de a diminuição 
autorizada referida no n.º 2 ser excedida, 
bem como à alteração das superfícies de 
referência ocupadas com pastagens e 
prados permanentes em caso de
transferência de terras.

Or. it

Alteração 1679
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de estabelecer regras relativas ao 
aumento das superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes, previsto 
no n.º 1, segundo parágrafo, à renovação 
dos prados permanentes, à reconversão de 
terras agrícolas em prados permanentes no 
caso de a diminuição autorizada referida no 
n.º 2 ser excedida, bem como à alteração 
das superfícies de referência ocupadas com 
prados permanentes em caso de 
transferência de terras.

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de estabelecer regras relativas ao 
aumento das superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes, previsto 
no n.º 1, segundo parágrafo, à reconversão 
de terras agrícolas em prados permanentes 
no caso de a diminuição autorizada referida 
no n.º 2 ser excedida, bem como à 
alteração das superfícies de referência 
ocupadas com prados permanentes em caso 
de transferência de terras. Os 
Estados-Membros podem definir a base de 
referência relativa à proteção de prados 
permanentes com base na quantidade de 
matéria orgânica presente nos seus solos.

Or. en

Alteração 1680
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A proporção de referência é 
estabelecida do seguinte modo:
a) As terras ocupadas por prados e 
pastagens permanentes são as terras 
declaradas como tal pelos agricultores em 
2010;
b) A superfície agrícola total é a 
superfície agrícola total declarada pelos 
agricultores em 2010.

Or. fr

Alteração 1681
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 31.º-A
Culturas permanentes

Com exceção das exigências habituais de 
investimento e renovação das estruturas, 
os agricultores garantem a manutenção 
das culturas permanentes existentes na 
exploração.

Or. it

Alteração 1682
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 31-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 31.º-A
Culturas permanentes

1. Os agricultores que se dedicam a 
culturas permanentes de acordo com o 
disposto no artigo  4º, alínea g) e que 
aplicam as práticas agronómicas 
específicas definidas pelos Estados-
-Membros.
2. À Comissão é conferido o poder de 
adotar atos delegados de acordo com o 
artigo 55.º a fim de definir os critérios 
para a identificação das práticas 
agronómicas específicas nos termos do 
n.º 1.

Or. it

Alteração 1683
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 31.º-A
Proporção global de prados e pastagens

permanentes
1. Se se constatar que a proporção 
referida no artigo 31.º, n.º 1, sofre uma 
diminuição, o Estado-Membro em causa 
impõe aos agricultores a obrigação de não 
reafetarem a outras utilizações, sem 
autorização prévia, terras ocupadas por 
prados e pastagens permanentes.
2. Se se constatar que a obrigação 
referida no artigo 31.º, n.º 2, não pode ser 
cumprida, o Estado-Membro em causa, 
para além das medidas tomadas em 
conformidade com o n.º 1, impõe, a nível 
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nacional ou regional, aos agricultores que 
disponham de terras, anteriormente 
ocupadas por prados e pastagens 
permanentes e que tenham sido 
posteriormente reafetadas a outras 
utilizações, a obrigação de reconverter 
terras em prados e pastagens 
permanentes.

Or. fr

Alteração 1684
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 31-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 31.º-B
Revolvimento periódico dos prados

Os agricultores podem revolver as 
parcelas ocupadas por prados e pastagens 
permanentes a fim de serem novamente 
cultivadas, de acordo com as práticas e a 
periodicidade tradicionalmente aplicáveis.

Or. fr

Alteração 1685
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 32

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º Suprimido
Superfície de interesse ecológico

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
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definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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).
2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 55.º a fim de definir mais 
precisamente os tipos de superfícies de 
interesse ecológico referidos no n.º 1 do 
presente artigo e de acrescentar e definir 
outros tipos de superfícies de interesse 
ecológico que possam ser tidos em conta 
no respeito da percentagem a que se 
refere o mesmo número.

Or. es

Justificação

Trata-se da unificação das medidas de diversificação e de superfície de interesse ecológico, 
de acordo com a alteração ao artigo 29.º.

Alteração 1686
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 32

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º Suprimido
Superfície de interesse ecológico
1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, sejam superfícies de 
interesse ecológico, tais como terras 
deixadas em pousio, socalcos, elementos 
paisagísticos, faixas de proteção e 
superfícies florestadas referidas no artigo 
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25.º, n.º 2, alínea b), subalínea ii).
2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 55.º a fim de definir mais 
precisamente os tipos de superfícies de 
interesse ecológico referidos no n.º 1 do 
presente artigo e de acrescentar e definir 
outros tipos de superfícies de interesse 
ecológico que possam ser tidos em conta 
no respeito da percentagem a que se 
refere o mesmo número.

Or. en

Justificação

O elemento de «ecologização» não deve fazer parte dos pagamentos diretos, devendo antes 
integrar o segundo pilar da PAC.

Alteração 1687
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 32

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º Suprimido
Superfície de interesse ecológico
1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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).
2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 55.º a fim de definir mais 
precisamente os tipos de superfícies de 
interesse ecológico referidos no n.º 1 do 
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presente artigo e de acrescentar e definir 
outros tipos de superfícies de interesse 
ecológico que possam ser tidos em conta 
no respeito da percentagem a que se 
refere o mesmo número.

Or. de

Justificação

As prestações ambientais requerem a distinção por regiões e por medidas, e não a retirada 
generalizada de terras aráveis. As medidas agroambientais (MAA) devem, por conseguinte, 
concentrar-se no segundo pilar. A competitividade das empresas agrícolas e o seu importante 
contributo contra a escassez alimentar mundial diminuem claramente; as regiões que vão 
perdendo o seu efetivo bovino não encontram utilizações alternativas para as pastagens.

Alteração 1688
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 32

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º Suprimido
Superfície de interesse ecológico
1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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).
2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 55.º a fim de definir mais 
precisamente os tipos de superfícies de 
interesse ecológico referidos no n.º 1 do 
presente artigo e de acrescentar e definir 
outros tipos de superfícies de interesse 
ecológico que possam ser tidos em conta 
no respeito da percentagem a que se 
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refere o mesmo número.

Or. en

Justificação

O elemento de «ecologização» não deve fazer parte dos pagamentos diretos, devendo antes 
integrar o segundo pilar da PAC.

Alteração 1689
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 32

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º Suprimido
Superfície de interesse ecológico
1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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).
2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 55.º a fim de definir mais 
precisamente os tipos de superfícies de 
interesse ecológico referidos no n.º 1 do 
presente artigo e de acrescentar e definir 
outros tipos de superfícies de interesse 
ecológico que possam ser tidos em conta 
no respeito da percentagem a que se 
refere o mesmo número.

Or. es
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Alteração 1690
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 32 – título

Texto da Comissão Alteração

Superfície de interesse ecológico Infraestrutura ecológica

Or. en

Alteração 1691
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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).

Suprimido

Or. en

Alteração 1692
James Nicholson, Julie Girling, Robert Sturdy, Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 2 % dos seus hectares elegíveis, 
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definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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).

definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes e das superfícies 
seminaturais e não cultivadas, 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). Estas 
superfícies podem consistir em partes da 
exploração, consideradas inelegíveis nos 
termos do artigo 25.º, n.º 2, desde que 
estejam identificadas no pedido de ajuda e 
contribuam para objetivos ambientais ou 
para outros benefícios.

Or. en

Alteração 1693
James Nicholson, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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).

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 2 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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. en

Alteração 1694
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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).

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 2 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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. de

Alteração 1695
Alfreds Rubiks

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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). 

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 2,5 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, sejam superfícies de 
interesse ecológico, tais como terras 
deixadas em pousio, socalcos, elementos 
paisagísticos como, por exemplo, cercas 
ou muros de pedra, faixas de proteção, 
culturas de fixação do azoto e superfícies 
florestadas referidas no artigo 25.º, n.º 2, 
alínea b), subalínea ii), bem como culturas 
que contribuem para o sequestro de CO2;

Or. lv

Alteração 1696
Mariya Gabriel
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Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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).

1. Caso a superfície agrícola elegível 
ocupe mais de 20 hectares, os agricultores 
velam por que pelo menos 3 % dos seus 
hectares elegíveis, definidos no artigo 25.º, 
n.º 2, com exclusão das superfícies 
ocupadas por prados permanentes, sejam 
superfícies de interesse ecológico, tais 
como terras deixadas em pousio, socalcos, 
elementos paisagísticos como sebes e 
muros de pedra, faixas de proteção, terras 
cultivadas com culturas de fixação do 
azoto, superfícies florestadas referidas no 
artigo 25.º, n.º 2, alínea b), subalínea ii),
áreas arborizadas com arbustos 
nectaríferos e árvores ou áreas de cultivo 
intensivo.

Or. bg

Alteração 1697
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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).

1. Sempre que a superfície arável do 
agricultor cubra mais de 20 hectares, os 
agricultores mantêm 3% dos seus hectares 
elegíveis, definidos no artigo 25.º, n.º 2, 
com exclusão das superfícies ocupadas por 
prados, pastagens e culturas permanentes, 
como superfícies de interesse ecológico, 
tais como terras deixadas em pousio, 
socalcos, elementos paisagísticos, orlas 
dos campos, sebes, cursos de água 
internos, faixas de proteção, terras 
ocupadas por culturas fixadoras de azoto, 
talhadias de rotação curta, prados 
temporários e superfícies florestadas 
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referidas no artigo 25.º, n.º 2, alínea b), 
subalínea ii). A inclusão destas 
características nas superfícies de interesse 
ecológico não impede o apoio a estas 
medidas ao abrigo do Regulamento (EU) 
n.º […] [RDR].

Or. en

Alteração 1698
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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).

1. Sempre que a superfície arável do 
agricultor cubra mais de 20 hectares, os 
agricultores mantêm 3% dos seus hectares 
elegíveis, definidos no artigo 25.º, n.º 2, 
com exclusão das superfícies ocupadas por 
prados, pastagens e culturas permanentes, 
como superfícies de interesse ecológico, 
tais como terras deixadas em pousio, 
socalcos, elementos paisagísticos, orlas 
dos campos, sebes, cursos de água 
internos, faixas de proteção, terras
ocupadas por culturas fixadoras de azoto, 
talhadias de rotação curta, prados 
temporários e superfícies florestadas 
referidas no artigo 25.º, n.º 2, alínea b), 
subalínea ii). A inclusão destas 
características nas superfícies de interesse 
ecológico não impede o apoio a estas 
medidas ao abrigo do Regulamento (EU) 
n.º […] [RDR].

Or. en

Alteração 1699
Seán Kelly, Jim Higgins



AM\909521PT.doc 67/175 PE494.487v01-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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).

1. Sempre que a superfície arável do 
agricultor cubra mais de 20 hectares, os 
agricultores velam por que pelo menos 3 % 
dos seus hectares elegíveis, definidos no 
artigo 25.º, n.º 2, com exclusão das 
superfícies ocupadas por prados 
permanentes, sejam superfícies de interesse 
ecológico, tais como terras deixadas em 
pousio, socalcos, elementos paisagísticos,
como sebes e muros de pedra, faixas de 
proteção, terras ocupadas com culturas 
fixadoras de azoto, talhadias de rotação 
curta e superfícies florestadas referidas no 
artigo 25.º, n.º 2, alínea b), subalínea ii). A 
inclusão destas características nas 
superfícies de interesse ecológico não 
impede o apoio a estas medidas ao abrigo 
do Regulamento XXX (Desenvolvimento 
Rural).

Or. en

Justificação

A agricultura europeia, pela sua própria natureza, está orientada para a ecologia. Um 
fornecimento seguro e sustentável de alimentos geograficamente próximo dos consumidores 
Europeus é indiscutivelmente mais orientado para a ecologia do que a alternativa de garantir 
o nosso fornecimento de alimentos a partir de grandes interesses industriais longínquos. A 
agricultura de pequena escala, assente na exploração familiar, é também inerentemente 
ecológica e deve ser reconhecida como tal.

Alteração 1700
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 1. Sempre que a superfície agrícola 
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menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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).

elegível exceda 20 hectares, os
agricultores velam por que pelo menos 3 % 
dos seus hectares elegíveis, definidos no 
artigo 25.º, n.º 2, com exclusão das 
superfícies ocupadas por prados 
permanentes, sejam superfícies de interesse 
ecológico, tais como terras deixadas em 
pousio, socalcos, elementos paisagísticos, 
faixas de proteção, culturas de 
leguminosas, prados permanentes, 
culturas permanentes, culturas sob água, 
zonas da rede «Natura 2000», explorações 
abrangidas por medidas agroambientais 
ou climáticas e superfícies florestadas 
referidas no artigo 25.º, n.º 2, alínea b), 
subalínea ii).

Or. es

Alteração 1701
Phil Prendergast

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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).

1. Sempre que a superfície agrícola 
elegível cubra mais de 20 hectares, os 
agricultores velam por que pelo menos 3 % 
dos seus hectares elegíveis, definidos no 
artigo 25.º, n.º 2, com exclusão das 
superfícies ocupadas por prados 
permanentes, pastagens históricas e 
culturas permanentes, definidos no artigo 
31.º, n.º 1, sejam superfícies de interesse 
ecológico, tais como terras deixadas em 
pousio, socalcos, elementos paisagísticos 
como sebes ou muros de pedra, faixas de 
proteção e superfícies florestadas referidas 
no artigo 25.º, n.º 2, alínea b), subalínea ii).

Or. en
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Alteração 1702
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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).

1. Se a superfície elegível, com exclusão 
de prados permanentes, exceder 20 ha, os
agricultores devem velar por que pelo 
menos 3 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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. de

Alteração 1703
Bastiaan Belder

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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).

1. Sempre que a superfície agrícola 
elegível cubra mais de 20 hectares, os 
agricultores velam por que pelo menos 3 % 
dos seus hectares elegíveis, definidos no 
artigo 25.º, n.º 2, com exclusão das 
superfícies ocupadas por prados 
permanentes, 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. en
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Justificação

Uma vez que não está demonstrado que uma percentagem de 7 % traria vantagens 
substancialmente maiores para a biodiversidade em comparação com superfícies de interesse 
ecológico de 3 % dos hectares elegíveis, é preferível impor uma percentagem mais baixa para 
assegurar que a superfície agrícola elegível é utilizada da forma mais eficaz.

Alteração 1704
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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).

1. Sempre que a superfície agrícola 
elegível exceda 20 hectares, os
agricultores velam por que pelo menos 3 % 
dos seus hectares elegíveis, definidos no 
artigo 25.º, n.º 2, com exclusão das 
superfícies ocupadas por prados 
permanentes, 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

Consideramos que 3 % são suficientes.

Alteração 1705
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, Lara Comi, Antonio Cancian

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 1. Sempre que as áreas agrícolas, com 
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menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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).

exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, ocupem mais de 15 
hectares, os agricultores devem velar por 
que pelo menos 3 % dos seus hectares 
elegíveis, definidos no artigo 25.º, n.º 2, 
sejam superfícies de interesse ecológico, 
tais como terras deixadas em pousio,
culturas permanentes, socalcos, elementos 
paisagísticos, como sebes ou muros de 
pedra, faixas de proteção, superfícies 
dedicadas a culturas sob água durante 
uma parte significativa do ciclo de cultivo, 
culturas secundárias como leguminosas e 
superfícies florestadas referidas no artigo 
25.º, n.º 2, alínea b), subalínea ii).

Or. it

Alteração 1706
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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).

1. Sempre que as superfícies agrícolas 
elegíveis ocupem mais de 5 hectares, os
agricultores devem velar por que pelo 
menos 3 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes/pastagens históricas, 
culturas sob água e culturas permanentes  
sejam superfícies de interesse ecológico, 
tais como terras deixadas em pousio, 
culturas permanentes, socalcos, elementos 
paisagísticos, como sebes ou muros de 
pedra, faixas de proteção, superfícies 
dedicadas a culturas que fixam o azoto e 
superfícies florestadas referidas no artigo 
25.º, n.º 2, alínea b), subalínea ii).

Or. it
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Alteração 1707
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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).

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 3 % dos seus hectares elegíveis 
sejam superfícies de interesse ecológico, 
tais como terras deixadas em pousio, 
socalcos, elementos paisagísticos, faixas de 
proteção e superfícies florestadas. Uma vez 
celebrado um contrato regional, nos 
termos do artigo 29.º, entre os órgãos de 
poder local e um grupo de agricultores, a 
quota-parte de 3 % pode referir-se ao total 
das superfícies que são objeto desse 
contrato. A percentagem mínima poderá, 
consequentemente, dizer respeito ao 
conjunto das superfícies de várias 
explorações ou de toda a região.

Or. de

Justificação

Na ótica da agronomia e do ambiente, não é estritamente necessário que a quota-parte de 
superfícies de interesse ecológico seja exclusivamente referente a explorações individuais. 
Esta quota-parte deverá também referir-se a um grupo de explorações ou a pequenas regiões 
agrícolas, considerando-se em conjunto as superfícies de várias explorações e calculando-se 
a percentagem média para uma área maior.

Alteração 1708
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 

1. Os Estados-Membros velam a nível 
nacional ou regional por que pelo menos 
3% dos seus hectares elegíveis, definidos 
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exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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).

no artigo 25.º, n.º 2, com exclusão das 
superfícies ocupadas por prados 
permanentes, sejam superfícies de interesse 
ecológico, tais como terras deixadas em 
pousio, superfícies agrícolas abrangidas 
por programas agroambientais, 
superfícies sem fertilização por azoto e 
sem recurso a pesticidas, terras 
reservadas, superfícies agrícolas incluídas 
na rede Natura 2000 ou outras zonas de 
conservação da natureza, socalcos, 
elementos paisagísticos, faixas de proteção 
e superfícies florestadas referidas no artigo 
25.º, n.º 2, alínea b), subalínea ii).

Or. en

Alteração 1709
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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).

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 3 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, sejam superfícies de 
interesse ecológico, tais como terras 
deixadas em pousio, socalcos, elementos 
paisagísticos, faixas de proteção, faixas 
verdes, floridas ou de separação, faixas de 
alimentos para as espécies cinegéticas, 
faixas ribeirinhas, leguminosas e 
superfícies florestadas referidas no artigo 
25.º, n.º 2, alínea b), subalínea ii).

Or. de

Alteração 1710
Béla Glattfelder
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Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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).

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 3 % das suas explorações, 
definidas no artigo 4.º, n.º 1, alínea b), 
com exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, sejam superfícies de 
interesse ecológico, tais como terras 
deixadas em pousio, socalcos, elementos 
paisagísticos, faixas de proteção, 
superfícies cultivadas com talhadia de 
rotação curta ou utilizadas para a 
produção orgânica, e superfícies 
florestadas referidas no artigo 25.º, n.º 2, 
alínea b), subalínea ii).

Or. en

Alteração 1711
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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).

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 3 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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. en

Alteração 1712
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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).

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 3,5 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, sejam 
superfícies de interesse ecológico. Essas 
superfícies podem incluir 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. fr

Alteração 1713
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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).

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 3,5 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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. fr

Justificação

O limite presentemente definido afigura-se excessivo, tanto mais que o método não permite a 
inclusão de todos os elementos com grande valor acrescentado do ponto de vista ambiental 
na área de interesse ecológico.
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Alteração 1714
Juozas Imbrasas

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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).

1. Sempre que as terras e a superfície 
arável cubram mais de 20 hectares, os 
agricultores velam por que pelo menos 4 % 
dos seus hectares elegíveis, definidos no 
artigo 25.º, n.º 2, com exclusão das 
superfícies ocupadas por prados e culturas 
permanentes, sejam superfícies de interesse 
ecológico, tais como terras deixadas em 
pousio, socalcos, elementos paisagísticos 
como sebes ou muros de pedra, faixas de 
proteção, terras ocupadas por culturas 
fixadoras de azoto, terras cultivadas de 
acordo com métodos ecológicos e 
superfícies florestadas referidas no artigo 
25.º, n.º 2, alínea b), subalínea ii).

Or. en

Alteração 1715
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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).

1. Velam por que pelo menos 4 % dos seus 
hectares elegíveis, definidos no artigo 25.º, 
n.º 2, com exclusão das superfícies 
ocupadas por prados permanentes, 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).
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Or. en

Alteração 1716
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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).

1. Sempre que a terra arável do agricultor 
cubra mais de 20 hectares, os agricultores
velam por que pelo menos 5 % dos seus 
hectares elegíveis, definidos no artigo 25.º, 
n.º 2, sejam superfícies de interesse 
ecológico, tais como terras deixadas em 
pousio, socalcos, elementos paisagísticos, 
faixas de proteção em conformidade com 
os respetivos RLG e BCAA estabelecidos 
pelo Regulamento (UE) n.º [   ] [RHZ], 
pastagens seminaturais e outras 
superfícies de elevado valor para a 
natureza, superfícies isentas da 
pulverização de produtos de proteção para 
plantas, relvados, superfícies participantes 
em programas agroambientais de acordo 
com o artigo 29.º, n.º 2 do Regulamento 
(UE) n.º [   ] [RDR] e que ultrapassem as 
práticas referidas no artigo 29.º, n.º 1 em 
termos de benefícios para o clima e para o 
ambiente, e superfícies florestadas 
referidas no artigo 25.º, n.º 2, alínea b), 
subalínea ii).

Os Estados-Membros definem as 
superfícies que podem ser consideradas 
como pastagens seminaturais de 
superfícies com elevado valor para a 
natureza.

Or. en

Alteração 1717
Liam Aylward, Marian Harkin
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Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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).

1. Sempre que a terra arável do agricultor 
cubra mais de 15 hectares, os agricultores 
velam por que pelo menos 5 % dos seus 
hectares elegíveis, definidos no artigo 25.º, 
n.º 2, com exclusão das superfícies 
ocupadas por prados permanentes, sejam 
superfícies de interesse ecológico, tais 
como terras deixadas em pousio, socalcos, 
elementos paisagísticos, faixas de proteção, 
sebes, muros de pedra ou trilhos no 
interior da exploração agrícola, terras 
ocupadas por culturas fixadoras de azoto, 
talhadias de rotação curta e superfícies 
florestadas referidas no artigo 25.º, n.º 2, 
alínea b), subalínea ii). A inclusão destas 
características nas superfícies de interesse 
ecológico não impede o apoio a estas 
medidas ao abrigo do Regulamento n.º [   
] [RDR].

Or. en

Alteração 1718
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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).

1. Caso a superfície agrícola elegível 
ocupe mais de 20 hectares, os agricultores 
velam por que pelo menos 5% dos seus 
hectares elegíveis, definidos no artigo 25.º, 
n.º 2, com exclusão das superfícies 
ocupadas por prados permanentes, 
pastagens tradicionais e culturas 
permanentes definidos no artigo n.º 31-A, 
n.º 1, sejam superfícies de interesse 
ecológico, tais como terras deixadas em 
pousio, culturas permanentes de sequeiro,
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socalcos, elementos paisagísticos como 
sebes e muros de pedra, faixas de 
proteção, terras cultivadas com culturas 
de fixação do azoto e superfícies 
florestadas referidas no artigo 25.º, n.º 2, 
alínea b), subalínea ii).

Or. pt

Alteração 1719
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por
prados permanentes, 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).

1. Sempre que as superfícies agrícolas 
elegíveis ocupem mais de 20 hectares, os 
agricultores devem velar por que pelo 
menos 5 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies definidas no 
artigo 4.º, alínea h) (prados e pastagens 
permanentes) e alínea g) (culturas 
permanentes), sejam superfícies de 
interesse ecológico, tais como terras 
deixadas em pousio, culturas permanentes, 
socalcos, elementos paisagísticos, como 
sebes ou muros de pedra, faixas de 
proteção, superfícies dedicadas a culturas 
que fixam o azoto , superfícies dedicadas 
à talhadia de rotação curta, choupais, e 
superfícies florestadas referidas no artigo 
4.º, n.º 25, alínea b), subalínea ii). 

Or. it

Alteração 1720
Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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).

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 5% dos seus hectares designados, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, culturas permanentes 
e viveiros, sejam superfícies de interesse 
ecológico, tais como terras deixadas em 
pousio, socalcos, elementos paisagísticos, 
faixas de proteção, superfícies isentas de 
pesticidas ou fertilizantes, superfícies com 
coberto vegetal perene e exploração nula 
ou extensiva, leguminosas, terrenos para 
o cultivo de material lenhocelulósico e 
material celulósico não alimentar e 
superfícies florestadas referidas no artigo 
25.º, n.º 2, alínea b), subalínea ii)

Or. de

Justificação

Os «Food, fuel and fibres» («géneros alimentícios, combustíveis e fibras») integrarão uma 
estratégia a longo prazo da PAC europeia. O alargamento proposto a superfícies como as de 
leguminosas, de material lenhocelulósico, ou isentas de pesticidas ou fertilizantes, poderá 
também surtir efeitos ambientais benéficos, impondo menores limitações ao potencial 
produtivo. A alteração para superfícies designadas poderá possibilitar uma adaptação às 
circunstâncias naturais efetivas da exploração e permitir também o cumprimento do limiar de 
5 %.

Alteração 1721
George Lyon, Phil Bennion, Liam Aylward

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, sejam superfícies de 
interesse ecológico, tais como terras 

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 5 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, sejam superfícies de 
interesse ecológico, tais como terras 
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deixadas em pousio, socalcos, elementos 
paisagísticos, faixas de proteção e 
superfícies florestadas referidas no artigo 
25.º, n.º 2, alínea b), subalínea ii).

deixadas em pousio, socalcos, todos os 
elementos paisagísticos protegidos ao 
abrigo dos respetivos RLG e BCAA 
estabelecidos pelo Regulamento (UE) n.º 
[…] [RHZ] e de acordo com o artigo 29.º 
do Regulamento (UE) n.º […] [RDR],
bem como sebes, lagoas, valas, árvores e 
grupos de árvores, muros de pedra 
tradicionais, vegetação ribeirinha, faixas 
de proteção, incluindo quer faixas de erva 
quer orlas dos campos, e superfícies 
cultivadas com espécies benéficas para a 
fixação de azoto, designadamente as
superfícies florestadas referidas no artigo 
25.º, n.º 2, alínea b), subalínea ii), para a 
biodiversidade e a qualidade da água.

Or. en

Justificação

A percentagem de 7 % iria retirar demasiada terra produtiva da produção em média. Os 
elementos paisagísticos que contam para a percentagem das SIE têm que ser clarificadas. As 
áreas cultivadas com espécies que proporcionam benefícios ambientais também devem contar 
para a percentagem das SIE.

Alteração 1722
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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).

1. Quando, uma das três práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente, for finalmente aplicada, em 
conformidade com o estabelecido no 
artigo 29.º, consista em dispor de uma 
superfície de interesse ecológico na sua 
superfície agrícola, os agricultores velam 
por que pelo menos 5 % dos seus hectares 
elegíveis, definidos no artigo 25.º, n.º 2, 
com exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, sejam superfícies de 
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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

De acordo com as alterações propostas aos números anteriores, a medida das superfícies d e 
interesse ecológico deve ser opcional ou facultativa, se o Estado-Membro propuser e a 
Comissão aprovar outras práticas benéficas para o clima e o ambiente. No caso de um 
Estado-Membro decidir aplicar a prática de dispor de uma superfície de interesse ecológico, 
propõe-se uma redução da percentagem, pois os 7 % são considerados excessivos e 
implicariam gastos adicionais consideráveis para os agricultores.

Alteração 1723
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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).

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 5 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, sejam superfícies de 
interesse ecológico, tais como culturas 
permanentes de sequeiro, 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). Esta 
exigência nunca poderá por em causa a 
capacidade produtiva das explorações, 
num contexto de necessidade de aumento 
de produção, por forma a corresponder 
aos objetivos de segurança alimentar.

Or. pt
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Alteração 1724
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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).

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 5 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, sejam superfícies de 
interesse ecológico, tais como terras 
deixadas em pousio, terras com acordo de 
custódia, socalcos, elementos 
paisagísticos, faixas de proteção e 
superfícies florestadas referidas no artigo 
25.º, n.º 2, alínea b), subalínea ii).

Or. es

Alteração 1725
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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).

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 5 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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. en

Justificação

A superfície de interesse ecológico necessária deveria ser 5 %.
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Alteração 1726
Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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).

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 10 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, sejam superfícies de 
interesse ecológico, tais como terras 
deixadas em pousio, socalcos, elementos 
paisagísticos, faixas de proteção e habitats
seminaturais. Estas superfícies não devem 
ser aradas, semeadas ou fertilizadas com 
fertilizantes inorgânicos, podendo, porém, 
ser transformadas em terras de pasto e ser 
objeto de  ceifa na estação adequada e 
compatível com as necessidades de 
conservação da biodiversidade.

Or. en

Alteração 1727
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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).

1. Sempre que a terra arável do agricultor 
cubra mais de 35 hectares, os agricultores
velam por que pelo menos 7 % dos seus 
hectares elegíveis, definidos no artigo 25.º, 
n.º 2, com exclusão das superfícies 
ocupadas por prados permanentes, sejam 
superfícies de interesse ecológico, tais 
como terras deixadas em pousio, socalcos, 
elementos paisagísticos, faixas de proteção 
e superfícies florestadas referidas no artigo 
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25.º, n.º 2, alínea b), subalínea ii).

Or. en

Justificação

Deve ser introduzido um limite de 35 ha de terra arável antes da imposição das superfícies de 
interesse ecológico no sentido de isentar as explorações com pequenas superfícies aráveis.

Alteração 1728
Sandra Kalniete, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš, 
Roberts Zīle, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, 
Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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).

1. Sempre que a terra arável e superfície 
cubram mais de 20 hectares, os 
agricultores velam por que pelo menos 7 % 
dos seus hectares elegíveis, definidos no 
artigo 25.º, n.º 2, com exclusão das 
superfícies ocupadas por prados e culturas 
permanentes, sejam superfícies de interesse 
ecológico, tais como terras deixadas em 
pousio, socalcos, elementos paisagísticos 
como sebes ou muros de pedra, faixas de 
proteção, terras ocupadas com culturas 
fixadoras de azoto, terras cultivadas de 
acordo com métodos ecológicos e 
superfícies florestadas referidas no artigo 
25.º, n.º 2, alínea b), subalínea ii).

Or. en

Alteração 1729
Nessa Childers

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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).

1. Sempre que a superfície agrícola 
elegível cubra mais de 20 hectares, os 
agricultores velam por que pelo menos 7 % 
dos seus hectares elegíveis, definidos no 
artigo 25.º, n.º 2, com exclusão das 
superfícies ocupadas por prados 
permanentes, sejam superfícies de interesse 
ecológico, tais como terras deixadas em 
pousio, socalcos, elementos paisagísticos 
como sebes ou muros de pedra, faixas de 
proteção e superfícies florestadas referidas 
no artigo 25.º, n.º 2, alínea b), subalínea ii).

Or. en

Alteração 1730
Milan Zver

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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).

1. Sempre que a terra arável do agricultor 
cubra mais de 15 hectares, os agricultores
velam por que pelo menos 7 % dos seus 
hectares elegíveis, definidos no artigo 25.º, 
n.º 2, com exclusão das superfícies 
ocupadas por prados permanentes, sejam 
superfícies de interesse ecológico. Uma 
superfície de interesse ecológico pode 
incluir terras deixadas em pousio, 
socalcos, elementos paisagísticos, faixas de 
proteção sem produção (exceto pasto e 
corte), fertilização ou pesticidas, 
superfícies sem fertilização por azoto, 
superfícies ocupadas por culturas 
intercalares ou relvados, superfícies 
ocupadas por culturas energéticas 
perenes, superfícies participantes em 
programas agroambientais de acordo com 
o artigo 29.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 
n.º […] [RDR] e que ultrapassem as 
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práticas referidas no artigo 29.º, n.º 1, em 
termos de benefícios para o clima e para o 
ambiente, e superfícies florestadas 
referidas no artigo 5.º, n.º 2, alínea b), 
subalínea ii).

Or. en

Justificação

Os limites para a medida «Diversificação e superfícies de interesse ecológico» devem ser 
iguais por forma a simplificar a aplicação.

Alteração 1731
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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).

1. Sempre que a superfície agrícola 
elegível cubra mais de 10 hectares, os 
agricultores velam por que pelo menos 7 % 
dos seus hectares elegíveis, definidos no 
artigo 25.º, n.º 2, com exclusão das 
superfícies ocupadas por prados 
permanentes, sejam superfícies de interesse 
ecológico. Superfícies de interesse 
ecológico tais como terras deixadas em 
pousio, socalcos, elementos paisagísticos, 
faixas de proteção sem produção (exceto 
pasto e corte), fertilização e pesticidas, 
superfícies sem fertilização por azoto, 
superfícies ocupadas por culturas 
intercalares ou relvados, superfícies 
ocupadas por culturas energéticas 
perenes, superfícies participantes em 
programas agroambientais de acordo com 
o artigo 29.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 
n.º [   ] [RDR] e que ultrapassem as 
práticas referidas no artigo 29.º, n.º 1, em 
termos de benefícios para o clima e para o 
ambiente, e superfícies florestadas 
referidas no artigo 25.º, n.º 2, alínea b), 
subalínea ii).
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Or. en

Justificação

Tendo como objetivo minimizar a emissão de gases com efeito de estufa ou o derrame de 
nitratos e fósforo para as águas subterrâneas e ambientes aquáticos, restabelecer condições 
hidrológicas naturais, a criação de pântanos, etc., devem ser incluídas na superfície de 
interesse ecológico do agricultor superfícies adicionais que possam contribuir para alcançar 
estes objetivos.

Alteração 1732
Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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).

1. Se a superfície elegível exceder 10 ha, 
os agricultores devem velar por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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. de

Alteração 1733
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
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prados permanentes, 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, nº 2, alínea b), subalínea ii).

pastagens permanentes, sejam utilizadas 
para infraestruturas ecológicas, incluindo 
elementos paisagísticos, tais como sebes, 
muros de pedra, terras deixadas em 
pousio, socalcos tratados e habitats 
seminaturais. Não haverá ressementeira, 
lavoura, utilização de fertilizantes ou 
pesticidas. Podem ocorrer colheitas, 
lavras e pastoreio em densidades que não 
conduzam à degradação da vegetação. 
Sempre que superfícies de mistura de 
prados, pastagens ou pasto estiverem a ser 
novamente plantados, podem ser 
incorporadas na mistura culturas 
adequadas de leguminosas em pastagens 
ou pastos para fins de pastoreio ou lavra.

Or. en

Alteração 1734
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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, nº 2, alínea b), subalínea ii).

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados e culturas permanentes, sejam 
superfícies de interesse ecológico, tais 
como terras deixadas em pousio, socalcos, 
elementos paisagísticos, faixas de proteção 
sem produção (exceto lavra e corte), 
fertilização e pesticidas, orlas dos campos 
não pulverizados, superfícies sem 
fertilização por azoto, culturas 
intercalares, superfícies ocupadas por  
culturas energéticas perenes, bancos de 
insetos, faixas de flores, superfícies 
ocupadas por culturas fixadoras de azoto, 
superfícies participantes em programas 
agroambientais de acordo com o artigo 
29.º, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º [   ] 
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[RDR], e superfícies florestadas referidas 
no artigo 25.º, nº 2, alínea b), subalínea ii).

Or. en

Justificação

A definição das superfícies de interesse ecológico deve ser mais ampla do que o quadro 
estabelecido na proposta da Comissão.

Alteração 1735
Ivari Padar

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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, nº 2, alínea b), subalínea ii).

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, sejam superfícies de 
interesse ecológico, tais como terras 
deixadas em pousio, socalcos, elementos 
paisagísticos, faixas de proteção, habitats 
seminaturais e superfícies florestadas 
referidas no artigo 25.º, nº 2, alínea b), 
subalínea ii). Por forma a serem 
consideradas superfícies de interesse 
ecológico, estas superfícies não devem ser 
aradas, semeadas, fertilizadas ou 
pulverizadas, podendo, porém, ser 
transformadas em terras de pasto, ser 
objeto de colheita ou de ceifa na estação 
adequada e compatível com as 
necessidades de conservação da 
biodiversidade.

Or. en

Alteração 1736
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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).

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, sejam 
superfícies de interesse ecológico. As 
superfícies de interesse ecológico podem 
incluir 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. fr

Alteração 1737
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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).

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados ou pastagens permanentes, 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. fr

Alteração 1738
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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, nº 2, alínea b), subalínea ii).

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados e culturas permanentes, 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, nº 2, alínea b), subalínea ii).

Or. en

Justificação

As culturas permanentes, como os pomares, não devem fazer parte da superfície de interesse 
ecológico necessária.

Alteração 1739
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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, nº 2, alínea b), subalínea ii).

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, sejam superfícies de 
interesse ecológico, tais como terras 
deixadas em pousio, valas, culturas 
fixadoras de azoto, socalcos, elementos 
paisagísticos, faixas de proteção e 
superfícies florestadas referidas no artigo 
25.º, nº 2, alínea b), subalínea ii).

Or. en
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Alteração 1740
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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, nº 2, alínea b), subalínea ii).

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, sejam superfícies de 
interesse ecológico, tais como terras 
deixadas em pousio, socalcos, elementos 
paisagísticos como sebes ou muros de 
pedra e sítios arqueológicos, faixas de 
proteção e superfícies florestadas referidas 
no artigo 25.º, nº 2, alínea b), subalínea ii).

Or. en

Alteração 1741
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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).

1. Os agricultores velam por que pelo
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, sejam superfícies de 
interesse ecológico, tais como terras 
deixadas em pousio, socalcos, elementos 
paisagísticos, faixas de proteção, terras 
semeadas com culturas que garantam a 
ausência de tratamento fitossanitário e 
superfícies florestadas referidas no 
artigo 25.º, n.º 2, alínea b), subalínea ii).

Or. fr
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Alteração 1742
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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, nº 2, alínea b), subalínea ii).

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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, nº 2, alínea b), subalínea ii). Os 
elementos paisagísticos que não sejam 
elegíveis ao abrigo do artigo 25.º, n.º 2, 
continuam a não ser elegíveis para 
pagamento mas podem ser utilizados pelo 
agricultor para o cumprimento desta 
obrigação.

Or. en

Alteração 1743
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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, nº 2, alínea b), subalínea ii).

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 26.º, n.º 1, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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, nº 2, alínea b), subalínea ii).
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Or. en

Justificação

A superfície de interesse ecológico necessária deve restringir-se às parcelas de terra 
declaradas pelo agricultor para ativar os direitos básicos ao invés de todas as parcelas de 
terra da exploração. A verificação da totalidade das terras da exploração é bastante difícil e 
não é clara a forma como seriam aplicadas as superfícies de interesse ecológico em relação 
às terras utilizadas por mais do que um agricultor no mesmo ano civil.

Alteração 1744
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, 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).

1. Os agricultores velam pela preservação, 
pelo menos, das superfícies de interesse 
ecológico existentes, 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), 
com exclusão das superfícies ocupadas 
por prados permanentes.

Or. fr

Alteração 1745
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As seguintes medidas serão reconhecidas 
como terras de prioridade ecológica:
- faixas verdes, floridas e de separação 
nos terrenos, especialmente se puderem 
ser utilizadas para gerar energia em 
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centrais de biomassa e biogás ou se 
contrariarem a erosão dos solos, 
principalmente em declives;
- faixas de alimentos para as espécies 
cinegéticas, por exemplo em superfícies 
aráveis na periferia de florestas;
- faixas ribeirinhas;
- leguminosas;

Or. de

Alteração 1746
Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Regras aplicáveis às superfícies de 
interesse ecológico:
- é proibida a utilização de produtos 
fitofarmacêuticos químicos e de 
fertilizantes minerais; 
- as superfícies não podem ser 
comercializadas e têm de estar situadas na 
mesma zona natural;
- as superfícies podem ser trocadas 
anualmente;
- só é permitido cultivar leguminosas num 
máximo de 50 % das terras de prioridade 
ecológica;
- só é permitido lavrar e semear até 15 de 
maio e a colheita realiza-se depois de 15 
de julho;
- é permitido cultivar tipos e espécies de 
culturas raras e ameaçadas;
- nos terrenos que excedam 30 ha, as 
terras de prioridade ecológica devem 
situar-se dentro dos limites dos mesmos;
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Or. de

Alteração 1747
James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Devem também considerar-se superfícies 
de interesse ecológico:
– Os hectares elegíveis sujeitos a 
obrigações no quadro de certas medidas 
agroambientais de acordo com o artigo 
29.º do Regulamento (UE) n.º [   ] [RDR];
– Os hectares elegíveis que integrem 
superfícies abrangidas pelas diretivas 
92/43/CEE ou 2009/147/CE; e
– Os hectares elegíveis ocupados por 
culturas não fertilizadas por azoto 
durante o período de cultivo.
As obrigações não se aplicam às 
explorações:
– Em que os prados permanentes ocupem 
mais de 50 % da superfície agrícola; ou
– Cuja superfície arável e de cultura 
permanente seja inferior a 15 hectares no 
total.
A obrigação apresentada no n.º 1 pode, se 
o Estado-Membro ou região em questão 
assim optar, ser designada e cumprida 
coletivamente a nível regional e não a 
nível da exploração agrícola individual.

Or. en

Alteração 1748
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Estão isentas desta obrigação: a) 
superfícies com direitos ao pagamento 
geridos no âmbito das medidas 
agroambientais e climáticas, nos termos 
do artigo 29.º do Regulamento (UE) n.º 
FEADER/2012; ou
b) superfícies com direitos ao pagamento 
contidos na Diretiva 92/43/CEE ou na 
Diretiva 2009/147/CE; ou
c) superfícies com direitos ao pagamento 
que sejam fertilizadas sem nitratos e que 
podem, por conseguinte, ser classificadas 
como terras de prioridade ecológica; d) 
nas quais a superfície agrícola utilizada é 
composta por mais de 50 % de prados 
permanentes; ou
e) com uma superfície total arável e de 
cultura permanente inferior a 15 ha; ou
f) agricultores que possuam parcelas com 
uma área média de 2 hectares ou menos.

Or. de

Alteração 1749
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores podem aplicar práticas de 
perturbação do solo mínima e/ou de 
cobertura dos solos permanente como 
alternativas para a manutenção de 
superfícies de interesse ecológico.
Mediante derrogação, os 
Estados-Membros podem aplicar o 
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cálculo de 3 % numa escala regional, 
preterindo o cálculo a nível da exploração 
agrícola.

Or. en

Alteração 1750
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores podem aplicar práticas de 
perturbação do solo mínima e/ou de 
cobertura dos solos permanente como 
alternativas para a manutenção de 
superfícies de interesse ecológico.
Mediante derrogação, os 
Estados-Membros podem aplicar o 
cálculo de 3 % numa escala regional, 
preterindo o cálculo a nível da exploração 
agrícola.

Or. en

Alteração 1751
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Essas mesmas superfícies podem 
igualmente incluir prados e pastagens 
permanentes, bem como terras ocupadas 
com culturas que comportem um 
benefício ambiental intrínseco, tais como 
o linho, o cânhamo, a luzerna ou as 
culturas proteaginosas. No entanto, só 
metade da percentagem mínima prevista 
no n.º 1 pode ser tida em conta no que 
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respeita às referidas superfícies.

Or. fr

Alteração 1752
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As superfícies de interesse ecológico 
podem igualmente incluir pastagens 
permanentes e terras ocupadas com 
culturas que comportem um benefício 
ambiental intrínseco, tais como o linho, o 
cânhamo, a luzerna ou as culturas 
proteaginosas. No entanto, as referidas 
superfícies só podem ser contabilizadas a 
partir do equivalente à metade da 
percentagem mínima prevista no n.º 1. 
Determinadas superfícies de interesse 
ecológico são objeto de ponderação a fim 
de ter em conta, em função do respetivo 
interesse ambiental, uma superfície 
equivalente cuja área pode ser superior à 
área efetiva do elemento. Essa 
ponderação é fixada no anexo do presente 
regulamento.

Or. fr

Alteração 1753
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem optar por 
incluir todos os elementos paisagísticos 
protegidos ao abrigo dos respetivos RLG e 
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BCAA estabelecidos pelo Regulamento 
(UE) n.º [   ] [RHZ] e pelo artigo 29.º do 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR] na 
superfície elegível, sendo tidos em conta 
na superfície de interesse ecológico.

Or. en

Alteração 1754
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Nos termos do artigo 32.º, n.º 1, em 
conjunção com o artigo 25.º, n.º 2, a 
autarquia poderá voltar a arrendar uma 
superfície agrícola de valor ambiental, 
expropriada num processo de 
emparcelamento ou semelhante, a um 
agricultor que a apresentará como terra 
de prioridade ecológica na aceção do 
artigo 32.º, n.º 1, se esta reunir os 
requisitos contidos no artigo 32.º, n.º 1.

Or. de

Justificação

Trata-se, portanto, de uma clarificação. As regiões com organismos públicos que detenham 
terras de prioridade ecológica na aceção do artigo 32.º terão de as ceder aos agricultores, 
com base num contrato, para manutenção e tratamento. O agricultor deve obter o devido 
reconhecimento dessas superfícies como terras de prioridade ecológica, nos termos do artigo 
32.º.

Alteração 1755
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1-A (novo)



PE494.487v01-00 102/175 AM\909521PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

1-A. As superfícies de interesse ecológico 
contemplam práticas de cultivo 
específicas, a nível local e regional, ou de 
gestão de terras que apoiem o processo de 
transição para o estabelecimento de 
sistemas de exploração agrícola 
sustentáveis e de uma melhor gestão 
ambiental, em conformidade com os 
artigos 29.º, 30.º e 31.º.

Or. en

Alteração 1756
Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Por forma a aumentar 
substancialmente os benefícios ambientais 
desta medida, os agricultores devem ser 
incentivados a assumir os compromissos 
respetivos nos termos do artigo 29.º, 
capítulo 1, do título III do Regulamento 
(UE) n.º [   ] [RDR]. Os referidos 
compromissos devem ser adequados às 
terras em questão no sentido de obter o 
máximo benefício ambiental e podem 
incluir práticas como a ligação e criação 
de redes ecológicas de superfícies de 
interesse ecológico ou o cultivo de 
sementes de mistura de pólen e néctar 
benéficas para polinizadores.

Or. en

Justificação

Uma gestão positiva deve ser incentivada através de programas agroambientais no sentido 
de estimular ainda mais a vertente ambiental de superfícies de interesse ecológico.
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Alteração 1757
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Caso haja incompatibilidade entre as 
disposições de um acordo de 
arrendamento de terras em vigor 
concluído antes de 2011 e o n.º 1 do 
presente artigo, o primeiro prevalecerá até 
à cessação do acordo em questão.

Or. en

Alteração 1758
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em derrogação do n.º 1, os 
Estados-Membros podem decidir aplicar 
até 3,5 pontos percentuais de superfícies 
de interesse ecológico a nível regional por 
forma a obter superfícies de interesse 
ecológico adjacentes.
Os Estados-Membros designam as 
superfícies e as obrigações dos 
agricultores ou grupos de agricultores 
participantes para cumprir o nível de 3,5 
pontos percentuais. As superfícies e 
obrigações designadas visam apoiar a 
execução de políticas da União em 
matéria de ambiente, clima e 
biodiversidade. As obrigações devem 
ultrapassar as práticas referidas no artigo 
29.º, n.º 1, em termos de benefícios para o 
clima e para o ambiente.
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Ao candidatar superfícies de interesse 
ecológico a nível regional, os 
Estados-Membros devem informar, todos 
os anos, os agricultores do nível de 
obrigações individuais respeitantes a 
superfícies de interesse ecológico com um 
mínimo de 3,5 %. O nível individual é 
calculado com base na superfície 
aplicável e gerida no plano regional.

Or. en

Alteração 1759
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em derrogação do n.º 1, um grupo de 
agricultores que explore coletivamente 
uma superfície bem definida de terra 
contígua pode requerer que a 
percentagem de superfície de interesse 
ecológico referida no n.º 1 seja cumprida 
a nível do grupo nos hectares elegíveis 
explorados coletivamente. Nesses casos, 
os Estados-Membros estabelecem 
anualmente critérios objetivos definindo 
as superfícies em questão e a percentagem 
de superfície de interesse ecológico a ser 
respeitada a nível dos agricultores 
individuais.

Or. en

Justificação

O objetivo é prever um grau de flexibilidade para grupos de agricultores que explorem as 
suas terras de forma coletiva.

Alteração 1760
Marian-Jean Marinescu
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Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em derrogação do n.º 1, os 
Estados-Membros podem decidir que as 
superfícies de interesse ecológico 
referidas nesse número sejam 
asseguradas ao nível de um grupo de 
agricultores sempre que o mesmo 
apresentar prova que explora 
coletivamente uma superfície bem 
definida de terra (contígua). Nesses casos, 
pelo menos 3,5 % das superfícies de 
interesse ecológico devem situar-se nos 
hectares elegíveis de cada agricultor 
individual. Os restantes 3,5 % podem 
situar-se em quaisquer dos hectares 
elegíveis explorados coletivamente. 
Sempre que se aplicar esta opção, os 
agricultores são coletivamente
responsáveis por garantir que a 
percentagem de superfícies de interesse 
ecológico referidas no n.º 1 é alcançada.

Or. en

Justificação

O objetivo é prever um grau de flexibilidade para grupos de agricultores que explorem as 
suas terras de forma coletiva.

Alteração 1761
James Nicholson, Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em derrogação do n.º 1, os 
agricultores envolvidos em programas 
agroambientais, como previsto no 
Regulamento (UE) n.º [   ] [RDR], devem 
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assegurar que 2 % dos seus hectares 
elegíveis, definidos no artigo 25.º, n.º 2, 
são 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), bem como hectares elegíveis 
sujeitos a obrigações no quadro de certas 
medidas agroambientais, de acordo com o 
artigo 29.º do Regulamento (UE) n.º [   ] 
[RDR] e hectares elegíveis que façam 
parte de superfícies abrangidas pelas 
diretivas 92/43/CEE ou 2009/147/CE.

Or. en

Justificação

O elemento de «ecologização» não deve fazer parte dos pagamentos diretos, devendo antes 
integrar o segundo pilar da PAC.

Alteração 1762
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A percentagem referida no n.º 1 pode 
ser reduzida a nível do Estado-Membro 
ou regional se a regulamentação geral em 
matéria de ambiente do respetivo 
Estado-Membro ou região ultrapassar as 
obrigações dos agricultores de outros 
Estados-Membros.
Os agricultores devem ser autorizados a 
transferir toda ou parte da obrigação do 
n.º 1 a outro agricultor sem transferência 
de terras.
Em derrogação do n.º 1, os 
Estados-Membros podem decidir aplicar 
até 5 pontos percentuais das superfícies 
de interesse ecológico a nível regional 
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para obter superfícies de interesse 
ecológico adjacentes.
Os Estados-Membros e regiões que não 
tenham incluído as superfícies 
mencionadas no n.º 1 no sistema de 
identificação das suas parcelas de terra 
podem levar estas características em 
consideração na percentagem prevista no 
n.º 1, sem inclui-las no sistema de 
identificação de parcelas de terra.

Or. en

Justificação

É necessária uma maior flexibilidade na implementação das superfícies de interesse 
ecológico. A obrigação deve ser transferível entre agricultores; devendo ser possível aplicar 
parte da obrigação a nível nacional ou regional e tomar iniciativas ambientais gerais que 
ultrapassem as obrigações dos Estados-Membros em questão.

Alteração 1763
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 32 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em derrogação do n.º 1, a 
percentagem mínima indicada no n.º 1 é 
reduzida a:
– 5 %, nos casos de explorações coletivas 
de grupos de agricultores que implantem 
superfícies de interesse ecológico 
contínuas e adjacentes;
– 1,5 %, nos Estados-Membros com pelo 
menos 45 % da sua superfície terrestre 
total coberta por florestas; ou
– 1,5 %, nos Estados-Membros em que a 
superfície agrícola utilizada constitua 
menos de 35 % da superfície terrestre 
total.
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Or. en

Alteração 1764
Juozas Imbrasas

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em derrogação do n.º 1, a 
percentagem mínima indicada no n.º 1 é 
reduzida a:
- 5 %, nos casos de explorações coletivas 
de grupos de agricultores que implantem 
superfícies de interesse ecológico 
contínuas e adjacentes;
- 1,5 %, nos Estados-Membros com pelo 
menos 30 % da sua superfície terrestre 
total coberta por florestas; ou
- 1,5 %, nos Estados-Membros em que a 
superfície agrícola utilizada constitua 
menos de 35 % da superfície terrestre 
total.

Or. en

Alteração 1765
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Mediante derrogação, a percentagem 
mínima para as SIE referida no artigo 
29.º é reduzida para 2 % quando um 
agricultor criar uma rede de 
infraestruturas ecológicas que funcione 
como um corredor ecológico nas suas 
terras.
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Or. en

Justificação

O objetivo é introduzir um incentivo para os agricultores trabalharem em conjunto no sentido 
de melhorarem as suas normas ambientais e de biodiversidade.

Alteração 1766
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em derrogação do n.º 1, a 
percentagem mínima indicada no n.º 1 é 
reduzida para 3 % no caso de grupos de 
agricultores que estabeleçam superfícies 
de interesse ecológico contínuas e 
adjacentes.

Or. pt

Alteração 1767
Milan Zver

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em derrogação do n.º 1, a 
percentagem mínima prevista no referido 
número deve ser reduzida em, pelo menos, 
3,5 % no caso de mais de 50 % do 
território de um Estado-Membro ser 
abrangido por florestas.

Or. sl

Justificação

A percentagem exigida de áreas de incidência ecológica deve ter em conta as características 
naturais individuais dos Estados-Membros, nomeadamente a sua parcela de superfície 
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abrangida por florestas: uma parcela maior de floresta deve equivaler a uma exigência 
percentual inferior. Uma floresta consiste na forma mais elevada de área de incidência 
ecológica, especialmente na Eslovénia, que é caracterizada por uma gestão florestal 
sustentável. A parcela de florestas é um critério objetivo, comparável e verificável.

Alteração 1768
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em derrogação do n.º 1, a 
percentagem mínima nele indicada é 
reduzida em, pelo menos, 5 % no caso de 
empresas comuns de grupos de 
agricultores que estabeleçam superfícies 
de interesse ecológico contínuas e 
adjacentes, mesmo que esses grupos não 
estejam formalmente organizados.

Or. ro

Alteração 1769
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em derrogação do n.º 1, nos 
Estados-Membros em que a superfície 
agrícola utilizada seja inferior a 10 % do 
total da superfície de terras do 
Estado-Membro, a superfície ambiental 
deve cobrir 3 % da terra arável do 
agricultor.

Or. en



AM\909521PT.doc 111/175 PE494.487v01-00

PT

Justificação

A percentagem de terra cultivada do total de superfícies de terras varia bastante entre os 
Estados-Membros. Em alguns Estados-Membros os elementos paisagísticos são menos 
comuns na terra arável do que noutros Estados-Membros e, geralmente, as florestas, 
pântanos e lodaçais dominam na paisagem, o que contribui em si para a biodiversidade.

Alteração 1770
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O n.º 1 não se aplica às superfícies 
agrícolas ocupadas por culturas frutícolas 
ou hortícolas ou às explorações cuja terra 
arável cubra menos do que 15 hectares.

Or. en

Alteração 1771
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os agricultores executam um plano 
anual de gestão de nutrientes para as 
superfícies elegíveis para apoio das suas 
explorações conforme definido no artigo 
25.º, n.º 2. O plano consiste numa folha 
de registo da exploração e numa folha de 
registo de campo que inclua, pelo menos:
– Um relatório de análises aos solos de 
todas as superfícies elegíveis da 
exploração, efetuado periodicamente de, 
pelo menos, 3 a 5 anos, e revisto 
anualmente, com vista a identificar os 
índices P, K e Mg, e o pH;
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– Detalhes completos de todos os 
fertilizantes utilizados na exploração, 
incluindo adubos orgânicos (data e hora, 
superfície de aplicação, quantidade, tipo, 
armazenamento), com vista a garantir que 
um agricultor tem em consideração todas 
as outras fontes de nutrientes antes de 
decidir as taxas de aplicação de 
fertilizantes;
– Informações relativas às operações de 
calibragem e controlo dos pulverizadores 
de fertilizantes e de calibragem dos 
pulverizadores de adubo, a realizar numa 
base regular.
2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 55.º a fim de adotar definições e 
regras específicas aplicáveis ao conteúdo 
das folhas de registo da exploração e de 
campo que os agricultores devem 
preencher para registar e otimizar o seu 
planeamento e uso de nutrientes.

Or. en

Alteração 1772
Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Serão reconhecidas como terras de 
prioridade ecológica as superfícies que 
tenham as seguintes utilizações:
- terras aráveis e prados com diversidade 
de espécies;
- cereais com distância alargada entre 
linhas de, pelo menos, 20 cm;
- faixa em margem ribeirinha com 
largura mínima de 10 m, sem fertilizantes 
nem fitofármacos;
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- prados com ceifa ou pastoreio 
posteriores.

Or. de

Alteração 1773
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Nas superfícies agrícolas referidas 
neste capítulo é permitido o cultivo das 
seguintes culturas:
a) culturas energéticas perenes; e
b) proteaginosas.

Or. de

Alteração 1774
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros podem optar 
por definir culturas raras em risco de 
extinção e que representem menos de 1 % 
da superfície arável total num 
Estado-Membro como superfície de 
interesse ecológico;

Or. en

Alteração 1775
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Determinadas superfícies de 
interesse ecológico são objeto de 
ponderação a fim de ter em conta, em 
função do respetivo interesse ambiental, 
uma superfície equivalente cuja área pode 
ser superior à área efetiva do elemento. 
Essa ponderação é fixada no anexo IV-A.

Or. fr

Alteração 1776
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os elementos paisagísticos já 
existentes, tais como faixas verdes ou 
zonas de proteção das águas, incluindo os 
elementos paisagísticos adjacentes, 
superfícies retiradas da produção, zonas 
de compensação, reservas naturais e 
superfícies públicas assinaladas como de 
interesse ecológico, devem ser definidos 
como superfícies de interesse ecológico

Or. de

Alteração 1777
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Em derrogação ao artigo 1.º, os 
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Estados-Membros poderão optar por 
permitir que um grupo de agricultores 
disponibilize as terras de prioridade 
ecológica, na aceção do n.º 1, dentro de 
uma superfície bem definida, desde que 
estes comprovem que utilizam uma 
superfície bem definida de terrenos
adjacentes. Neste caso, pelo menos 1,5 % 
das terras de prioridade ecológica têm de 
estar situadas dentro dos hectares 
elegíveis de cada agricultor. Os restantes 
1,5 % poderão estar situados em qualquer 
parte desses hectares elegíveis e bem 
definidos que o grupo de agricultores 
utiliza em conjunto. Se usufruírem dessa 
possibilidade, os agricultores assumirão 
em conjunto a responsabilidade de 
disponibilizar a percentagem exigida de 
terras de prioridade ecológica, nos termos 
do artigo 1.º, nas respetivas explorações e 
na superfície bem definida.

Or. de

Alteração 1778
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Em alternativa, os agricultores 
podem satisfazer as obrigações dispostas 
no artigo 32.º, n.º 1, se explorarem pelo 
menos 15 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, através de 
culturas de leguminosas com fins de 
pastoreio e estiverem em conformidade 
com o «sistema sustentável avançado» 
visado no artigo 4.º, n.º 1, alínea b-A), ou 
com o sistema de «agricultura de alto
valor natural» visado no artigo 4.º, n.º 1, 
alínea h-A).
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Or. en

Alteração 1779
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Mediante derrogação, a percentagem 
mínima para as SIE referida no artigo 
29.º é reduzida em 1 % quando um 
agricultor instalar infraestruturas de 
proteção de água que previna a poluição 
no ponto de origem.

Or. en

Justificação

O objetivo é introduzir um incentivo para os agricultores trabalharem em conjunto no sentido 
de melhorarem as suas normas ambientais e de biodiversidade.

Alteração 1780
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Em derrogação do n.º 1, a 
percentagem mínima é reduzida para 5 % 
nos casos de gestão coletiva de grupos de 
agricultores aprovados pelas autoridades 
com base no plano de gestão regional. 
Pelo menos metade (2,5 %) deste objetivo 
deve ser realizado ao nível da exploração 
agrícola.

Or. en
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Alteração 1781
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. As áreas de incidência ecológica, tais 
como terras deixadas em pousio, socalcos, 
elementos paisagísticos, faixas de 
proteção e superfícies florestadas devem 
ser elegíveis para a concessão de 
pagamentos diretos.

Or. ro

Alteração 1782
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os agricultores executam um plano 
de eficiência energética na sua 
exploração agrícola, que deve consistir, 
pelo menos, em:
– Registos detalhados e revistos 
regularmente de fornecimentos e 
consumos energéticos na exploração 
agrícola, bem como ações com vista a 
aumentar a eficiência energética da 
exploração agrícola.
2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 55.º a fim de adotar definições e 
critérios específicos aplicáveis ao 
conteúdo dos planos de eficiência 
energética da exploração agrícola que os 
agricultores devem aplicar para otimizar a 
eficiência energética na exploração 
agrícola.
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Or. en

Alteração 1783
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Em derrogação do n.º 1, a 
percentagem mínima indicada é reduzida 
para os 2 % no caso de grupos de 
agricultores que estabeleçam 
conjuntamente superfícies de interesse 
ecológico contínuas e adjacentes.

Or. fr

Alteração 1784
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. Mediante derrogação, a percentagem 
mínima para as SIE referida no artigo 
29.º é reduzida em 1 % quando os 
agricultores tomam medidas específicas 
que propiciem um habitat de alimentação 
para insetos polinizadores.

Or. en

Justificação

O objetivo é introduzir um incentivo para os agricultores trabalharem em conjunto no sentido 
de melhorarem as suas normas ambientais e de biodiversidade.

Alteração 1785
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. Os agricultores que optem por 
respeitar parte da obrigação de ter 
superfícies de interesse ecológico 
pertencentes a um grupo de agricultores 
de acordo com o plano de gestão nacional 
ou regional não podem deixar o grupo de 
agricultores e não podem respeitar de 
outra forma a referida obrigação no ano 
em questão. Cada agricultor é responsável 
pelo cumprimento de todos os outros 
agricultores no grupo de agricultores. O 
pagamento referido no artigo 29.º, n.º 1, é 
reduzido para todos os elementos se o 
grupo de agricultores não respeitar, ou 
respeitar insuficientemente, a obrigação 
relativa à manutenção das superfícies de 
interesse ecológico.

Or. en

Alteração 1786
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. Os agricultores executam um plano 
de gestão do solo de toda a sua exploração 
agrícola, identificando as superfícies em 
risco de erosão do solo, os decréscimos 
substanciais de perda de matéria orgânica 
como resultado de práticas agrícolas, e a 
compactação do solo. Os agricultores 
devem tomar ações adequadas para 
mitigar esses riscos.

Or. en
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Alteração 1787
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-D. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 55.º a fim de adotar definições e 
critérios específicos aplicáveis ao 
conteúdo dos planos de gestão do solo 
para assegurar uma utilização eficaz do 
solo.

Or. en

Alteração 1788
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-D. Mediante derrogação, a percentagem 
mínima indicada no artigo 29.º é reduzida 
em 1 % quando um agricultor tiver 
beneficiado de formação e executado 
medidas para acentuar a biodiversidade 
ou melhorar a gestão de água.

Or. en

Justificação

O objetivo é introduzir um incentivo para os agricultores trabalharem em conjunto no sentido 
de melhorarem as suas normas ambientais e de biodiversidade.

Alteração 1789
Diane Dodds



AM\909521PT.doc 121/175 PE494.487v01-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 55.º a fim de definir mais 
precisamente os tipos de superfícies de 
interesse ecológico referidos no n.º 1 do 
presente artigo e de acrescentar e definir 
outros tipos de superfícies de interesse 
ecológico que possam ser tidos em conta 
no respeito da percentagem a que se 
refere o mesmo número.

Suprimido

Or. en

Alteração 1790
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de definir mais precisamente os 
tipos de superfícies de interesse ecológico 
referidos no n.º 1 do presente artigo e de 
acrescentar e definir outros tipos de 
superfícies de interesse ecológico que 
possam ser tidos em conta no respeito da 
percentagem a que se refere o mesmo 
número.

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de definir mais precisamente os 
tipos de superfícies de interesse ecológico 
referidos no n.º 1 do presente artigo e de 
definir a lista das culturas que comportam 
um benefício ambiental intrínseco, de 
acordo com o n.º 1, terceiro parágrafo.

Or. fr

Alteração 1791
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de definir mais precisamente os 
tipos de superfícies de interesse ecológico 
referidos no n.º 1 do presente artigo e de 
acrescentar e definir outros tipos de 
superfícies de interesse ecológico que 
possam ser tidos em conta no respeito da 
percentagem a que se refere o mesmo 
número.

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de definir mais precisamente os 
tipos de superfícies de interesse ecológico 
referidos no n.º 1, segundo parágrafo, do 
presente artigo e de definir a lista das 
culturas que comportam um benefício 
ambiental intrínseco, de acordo com o n.º 
1, terceiro parágrafo, do presente artigo.

Or. fr

Alteração 1792
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de definir mais precisamente os 
tipos de superfícies de interesse ecológico 
referidos no n.º 1 do presente artigo e de 
acrescentar e definir outros tipos de 
superfícies de interesse ecológico que 
possam ser tidos em conta no respeito da 
percentagem a que se refere o mesmo 
número.

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de definir mais precisamente os 
tipos de superfícies de interesse ecológico 
referidos no n.º 1 do presente artigo e de 
acrescentar e definir outros tipos de 
superfícies de interesse ecológico que 
possam ser tidos em conta no respeito da 
percentagem a que se refere o mesmo 
número, bem como definir regras relativas 
à manutenção de superfícies de interesse 
ecológico, nomeadamente com vista a 
assegurar medidas, especificadas no n.º 1 
do presente artigo, para manter a 
percentagem das superfícies de interesse 
ecológico, designadamente as obrigações 
individuais a cumprir, se a percentagem 
indicada estiver a diminuir.
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Or. en

Alteração 1793
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de definir mais precisamente os 
tipos de superfícies de interesse ecológico
referidos no n.º 1 do presente artigo e de
acrescentar e definir outros tipos de 
superfícies de interesse ecológico que 
possam ser tidos em conta no respeito da 
percentagem a que se refere o mesmo 
número.

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º, referido no n.º 1 e 1-A do presente 
artigo, a fim de definir mais precisamente 
os critérios para os tipos de superfícies 
referidos no n.º 1 do presente artigo a 
qualificar como áreas de interesse 
ecológico, bem como acrescentar outros 
tipos de superfícies às referidas no n.º 1 do 
presente artigo que possam ser tidos em 
conta no respeito da percentagem a que se 
refere o mesmo número.

Or. en

Alteração 1794
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de definir mais precisamente os 
tipos de superfícies de interesse ecológico 
referidos no n.º 1 do presente artigo e de 
acrescentar e definir outros tipos de 
superfícies de interesse ecológico que 
possam ser tidos em conta no respeito da 
percentagem a que se refere o mesmo 
número.

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de definir mais precisamente os 
tipos de infraestrutura ecológica referidos 
no n.º 1 do presente artigo e de acrescentar 
e definir outros tipos de infraestrutura
ecológica que possam ser tidos em conta 
no respeito da percentagem a que se refere 
o mesmo número.
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Or. en

Alteração 1795
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de definir mais precisamente os 
tipos de superfícies de interesse ecológico 
referidos no n.º 1 do presente artigo e de 
acrescentar e definir outros tipos de 
superfícies de interesse ecológico que 
possam ser tidos em conta no respeito da 
percentagem a que se refere o mesmo
número.

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de definir mais precisamente os 
tipos de superfícies de interesse ecológico 
referidos nos n.os 1 e 2 do presente artigo e 
de acrescentar e definir outros tipos de 
superfícies de interesse ecológico que 
possam ser tidos em conta no respeito da 
percentagem a que se referem os mesmos 
números.

Or. de

Alteração 1796
George Lyon, Marit Paulsen, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de definir mais precisamente os 
tipos de superfícies de interesse ecológico 
referidos no n.º 1 do presente artigo e de 
acrescentar e definir outros tipos de 
superfícies de interesse ecológico que 
possam ser tidos em conta no respeito da 
percentagem a que se refere o mesmo 
número.

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de definir mais precisamente os 
tipos e dimensões de superfícies de 
interesse ecológico referidos no n.º 1 do 
presente artigo e de acrescentar e definir 
outros tipos de superfícies de interesse 
ecológico que possam ser tidos em conta 
no respeito da percentagem a que se refere 
o mesmo número.

Or. en
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Alteração 1797
James Nicholson, Robert Sturdy, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de definir mais precisamente os 
tipos de superfícies de interesse ecológico 
referidos no n.º 1 do presente artigo e de 
acrescentar e definir outros tipos de 
superfícies de interesse ecológico que 
possam ser tidos em conta no respeito da 
percentagem a que se refere o mesmo 
número.

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de definir mais precisamente os 
tipos de superfícies de interesse ecológico 
e respetivos valores de equivalência
referidos no n.º 1 do presente artigo e de 
acrescentar e definir outros tipos de 
superfícies de interesse ecológico que 
possam ser tidos em conta no respeito da 
percentagem a que se refere o mesmo 
número.

Or. en

Alteração 1798
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de definir mais precisamente os 
tipos de superfícies de interesse ecológico 
referidos no n.º 1 do presente artigo e de 
acrescentar e definir outros tipos de 
superfícies de interesse ecológico que 
possam ser tidos em conta no respeito da 
percentagem a que se refere o mesmo 
número.

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de definir mais precisamente os 
tipos de superfícies de interesse ecológico 
e respetivos valores de equivalência
referidos no n.º 1 do presente artigo e de 
acrescentar e definir outros tipos de 
superfícies de interesse ecológico que 
possam ser tidos em conta no respeito da 
percentagem a que se refere o mesmo 
número.

Or. en
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Alteração 1799
Ivari Padar

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de definir mais precisamente os 
tipos de superfícies de interesse ecológico 
referidos no n.º 1 do presente artigo e de 
acrescentar e definir outros tipos de 
superfícies de interesse ecológico que 
possam ser tidos em conta no respeito da 
percentagem a que se refere o mesmo 
número.

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
de execução em conformidade com o 
artigo 56.º a fim de definir mais 
precisamente os tipos de superfícies de 
interesse ecológico referidos no n.º 1 do 
presente artigo e de acrescentar e definir 
outros tipos de superfícies de interesse 
ecológico que possam ser tidos em conta 
no respeito da percentagem a que se refere 
o mesmo número.

Or. en

Alteração 1800
Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de definir mais precisamente os 
tipos de superfícies de interesse ecológico 
referidos no n.º 1 do presente artigo e de 
acrescentar e definir outros tipos de 
superfícies de interesse ecológico que 
possam ser tidos em conta no respeito da 
percentagem a que se refere o mesmo 
número.

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de definir mais precisamente os 
tipos de superfícies de interesse ecológico 
referidos no n.º 1 do presente artigo e os 
tipos de gestão que possam ser 
autorizados, e de acrescentar e definir 
outros tipos de superfícies de interesse 
ecológico que possam ser tidos em conta 
no respeito da percentagem a que se refere 
o mesmo número.

Or. en
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Alteração 1801
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão, através de atos de 
execução, aprova a decisão referida no 
n.º 1. As obrigações estabelecidas para as 
superfícies designadas e as superfícies 
geridas em conformidade com as 
obrigações referidas no n.º 1 são 
aprovados pela Comissão. A aprovação 
deve incluir informações relativas aos 
efeitos ambientais e climáticos que 
ultrapassam as práticas referidas no 
artigo 29., n.º 1, em termos de benefícios 
para o clima e para o ambiente. Tais atos 
de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 56.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 1802
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º-A
Plano de gestão de nutrientes na 

exploração agrícola
1. Os agricultores executam um plano 
anual de gestão de nutrientes para as 
superfícies das suas explorações, como 
definido no artigo 25.º, n.º 2, com o 
objetivo de otimizar a utilização de adubos 
orgânicos e fertilizantes artificiais.
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Os agricultores mantêm folhas de registo 
com informações relativas aos 
fertilizantes utilizados na exploração 
agrícola juntamente com um relatório de 
análises aos solos.
O plano estabelece objetivos claros para a 
aplicação otimizada de nutrientes na 
exploração.
2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 55.º a fim de estabelecer regras 
relativas à aplicação desta medida.

Or. en

Alteração 1803
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º-A
Plano de gestão de nutrientes

1. Os agricultores elaboram, anualmente, 
um plano de gestão de nutrientes para as 
superfícies elegíveis para apoio das suas 
explorações, como definido no artigo 25.º, 
n.º 2. O plano deve consistir numa folha 
de registo da exploração agrícola e numa 
folha de registo de campo que inclua, pelo 
menos:
– Um relatório de análises aos solos 
atualizado de todas as superfícies elegíveis 
da exploração;
– Uma análise de nutrientes de todos os 
adubos orgânicos a utilizar na exploração 
durante o ano e a sua quantificação;
– Um plano de otimização que estabeleça 
a utilização pretendida dos fertilizantes e 
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a sua aplicação exata;
– A calibração e controlo de 
distribuidores e pulverizadores de 
fertilizantes para assegurar a precisão da 
aplicação;
A elaboração do plano de gestão de 
nutrientes deve basear-se na análise 
supra, no equilíbrio entre as necessidades 
da cultura, no fornecimento de nutrientes 
às culturas dos solos e na fertilização, 
devendo contemplar metas de otimização 
da utilização de nutrientes e fertilizantes e 
de redução da lixiviação e escoamento de 
nitratos.
2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 55.º a fim de definir mais 
precisamente as condições e regras 
aplicáveis ao conteúdo das folhas de 
registo da exploração agrícola e de campo 
que os agricultores devem preencher para 
registar e otimizar o seu planeamento e 
utilização de nutrientes.

Or. en

Justificação

Esta medida irá proporcionar eficiência de carbono e nutrientes e mitigar a lixiviação e 
escoamento de nitratos, além das superfícies classificadas como zonas vulneráveis aos 
nitratos. Deverá igualmente trazer benefícios económicos ao agricultor, bem como melhorar 
o desempenho ambiental das explorações agrícolas.

Alteração 1804
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º-A
Plano de gestão de nutrientes

1. Os agricultores executam um plano 
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anual de gestão de nutrientes para as 
superfícies elegíveis para apoio das suas 
explorações, como definido no artigo 25.º, 
n.º 2. O plano deve consistir numa folha 
de registo da exploração agrícola e numa 
folha de registo de campo que inclua, pelo 
menos:
– Um relatório de análises aos solos de 
todas as superfícies elegíveis da 
exploração, efetuado periodicamente de, 
pelo menos, 3 a 5 anos, e revisto 
anualmente, com vista a identificar os 
índices P, K e Mg, e o pH;
– Detalhes completos de todos os 
fertilizantes utilizados na exploração, 
incluindo adubos orgânicos (data e hora, 
superfície de aplicação, quantidade, tipo, 
armazenamento), com vista a garantir que 
um agricultor tem em consideração todas 
as outras fontes de nutrientes antes de 
decidir as taxas de aplicação de 
fertilizantes;
• Os agricultores devem calibrar e 
controlar os pulverizadores de 
fertilizantes, bem como calibrar os 
pulverizadores de adubo numa base 
regular.
2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 55.º a fim de adotar definições e 
regras específicas aplicáveis ao conteúdo 
das folhas de registo da exploração e de 
campo que os agricultores devem 
preencher para registar e otimizar o seu 
planeamento e utilização de nutrientes.

Or. en

Alteração 1805
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 32-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º-A
No caso das culturas lenhosas, deve ser 
incluída na percentagem de superfície de 
interesse ecológico a superfície ocupada 
por culturas que contribuam para um 
balanço anual positivo de fixação de CO2, 
minimizem o consumo de água 
(superfícies de regadio com rega 
localizada), reduzam a erosão do solo e 
travem a desertificação.

Or. es

Alteração 1806
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º-A
Plano de gestão de água

Os agricultores executam um plano de 
eficiência hídrica na exploração agrícola, 
que consiste na:
– Identificação de superfícies adequadas 
para a aplicação de medidas de retenção 
de água;
– Identificação de superfícies adequadas 
para a mitigação da seca;
– Medição precisa e frequente e na 
conservação de registos da utilização de 
água.

Or. en
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Alteração 1807
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º-A
Plano de melhoria de eficiência de 

recursos
1. Os agricultores executam um plano de 
ação de eficiência de recursos para as 
superfícies elegíveis para apoio das suas 
explorações, como definido no artigo 25.º, 
n.º 2, incluindo, por exemplo: a) um plano 
de gestão de nutrientes na exploração 
agrícola, que pode incluir a utilização de 
culturas intercalares ou culturas 
fixadoras de azoto, a utilização de 
fertilizantes com libertação de nitratos 
controlada, um plano para a utilização 
otimizada de estrume ou a recuperação de 
nutrientes do adubo; b) a participação 
num programa de redução de 
antibióticos; c) a participação num 
programa de redução de produtos de 
proteção química de plantas; e d) um 
plano de eficiência energética, incluindo 
medidas de redução de combustíveis 
(fósseis) e/ou de produção de energia 
renovável.
2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 55.º a fim de estabelecer regras 
relativas à aplicação da medida.

Or. en

Alteração 1808
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 32-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º-A
Regras gerais do «pagamento verde» -

Explorações pecuárias sem terra
Os agricultores com explorações 
pecuárias de gado bovino e/ou ovino que 
não disponham de terras devem assegurar 
que, pelo menos, 50 % dos alimentos e 
forragens que utilizam para alimentação 
do gado provêm de explorações próximas 
dos edifícios pecuários e, além disso, 
assegurar que dispõem de um plano de 
gestão do estrume e do chorume, com 
aproveitamento numa superfície 
adequada ao tipo e número de animais da 
exploração.

Or. es

Justificação

É necessário considerar uma medida para as criações de gado que não disponham de uma 
base territorial efetiva. 

Alteração 1809
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 32-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º-B
Plano de eficiência energética para 

explorações agrícolas
1. Os agricultores realizam, anualmente, 
uma auditoria independente a todas as 
energias e combustíveis utilizados na sua 
exploração e elaboram um plano de 
eficiência energética para a exploração 
agrícola a fim de otimizar o uso eficiente 
de todas as energias e combustíveis da 
exploração. O plano deve consistir numa 
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folha de registo da exploração agrícola 
que preveja objetivos para reduzir o 
consumo de energia e combustível e 
englobe, pelo menos, um dos seguintes 
elementos:
– Conservação de registos detalhados e 
atualizados de fornecimentos energéticos 
na exploração agrícola;
– Consumo de combustível;
– Um plano para a otimização da 
eficiência energética e isolamento de 
todos os edifícios novos ou existentes, dos 
equipamentos e maquinaria da 
exploração, incluindo contadores 
inteligentes e controlos de termóstato para 
as instalações elétricas, gás e água 
quente, bem como outros aparelhos de 
eficiência energética como iluminação de 
baixo consumo e sistemas de controlo de 
iluminação automático.
2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 55.º a fim de definir mais 
precisamente as condições e as regras 
aplicáveis ao conteúdo do plano de 
eficiência energética da exploração 
agrícola que os agricultores devem 
executar com vista a otimizar a utilização 
de energia e minimizar o recurso aos 
combustíveis fósseis.

Or. en

Justificação

Esta medida irá proporcionar eficiência em termos de carbono e energia e mitigar as 
alterações climáticas, sendo os esforços distribuídos por um maior número de explorações 
agrícolas do que através de medidas específicas agroambientais. Deverá igualmente 
proporcionar benefícios económicos para o agricultor, bem como melhorar o desempenho 
ambiental das explorações agrícolas.

Alteração 1810
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin
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Proposta de regulamento
Artigo 32-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º-B
Plano de eficiência energética

1. Os agricultores executam um plano de 
eficiência energética para a exploração 
agrícola na sua exploração. O plano deve 
consistir, pelo menos, nos seguintes 
elementos:
– Conservação de registos detalhados e 
frequentemente revistos dos 
fornecimentos energéticos da exploração 
agrícola; e
– Consumo e ações para aumentar  a 
eficiência energética da exploração 
agrícola.
2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 55.º a fim de adotar definições e 
critérios específicos aplicáveis ao 
conteúdo dos planos de eficiência 
energética da exploração agrícola que os 
agricultores devem executar com vista a 
otimizar a eficiência energética na 
exploração agrícola.

Or. en

Alteração 1811
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 32-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º-B
Plano de ação de biodiversidade

1. Os agricultores executam um plano de 
ação para as superfícies elegíveis para 
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apoio das suas explorações agrícolas, 
como definido no artigo 25.º, n.º 2. O 
plano deve identificar as espécies na 
exploração agrícola em declínio e prever 
medidas orientadas para o habitat dessas 
mesmas espécies.
2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 55.º a fim de estabelecer regras 
relativas à aplicação da medida.

Or. en

Alteração 1812
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 32-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º-B
Cobertura do solo no inverno

1. Os agricultores com mais de 20 
hectares de terras aráveis elegíveis para 
apoio ao abrigo do artigo 25.º, n.º 2, 
mantêm temporariamente a cobertura do 
solo no inverno, de acordo com as 
seguintes condições:
– O agricultor deve poder identificar o 
número de mapa, método de cultivo e o 
espaço verde semeado;
Podem ser considerados para efeitos do 
presente artigo fertilizantes não-vivos e/ou 
resíduos de cobertura.
2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 55.º a fim de estabelecer regras 
relativas à aplicação dos requisitos 
dispostos no presente artigo e o período de 
tempo em que a cobertura temporária 
deve ser aplicada.
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Or. en

Alteração 1813
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 32-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º-C
Planos de gestão dos solos

1. Os agricultores executam um plano 
integral de gestão dos solos à sua 
exploração, identificando áreas de risco 
de erosão do solo, declínios substanciais 
de perda de matéria orgânica como 
resultado de práticas agrícolas e 
compactação do solo. Os agricultores 
deverão tomar ações adequadas para 
mitigar estes riscos.
2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 55.º a fim de adotar definições e 
critérios específicos aplicáveis ao 
conteúdo dos planos de gestão dos solos 
com vista a assegurar a sua utilização 
eficaz.

Or. en

Alteração 1814
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 32-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º-C
Cobertura do solo no inverno
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1. Os agricultores velam por que os seus 
hectares elegíveis, como definido no 
artigo 25.º, n.º 2, que, caso contrário, 
ficariam em pousio durante o inverno, 
sejam ocupados por uma cobertura 
temporária de plantas de acordo com as 
seguintes condições:
–A cobertura do solo pode incluir 
relvados, vegetação natural, culturas 
intercalares e de pequenos grãos, culturas 
de leguminosas e crucíferos, trevos e 
restolho;
– Os elementos de administração das 
terras e os elementos paisagísticos 
deixados a descoberto estão incluídos na 
medida de cobertura do solo, desde que 
sejam compatíveis com os objetivos ao 
abrigo das medidas agroambientais e 
climáticas tomadas de acordo com o 
artigo 29.º do Regulamento (UE) n.º [   ] 
[RDR];
– O solo é coberto por um período 
determinado pelo Estado-Membro de 
acordo com o tipo de solo e as condições 
climáticas, e a cobertura do solo é 
destruída na altura adequada tal como 
determinado pelo Estado-Membro no 
sentido de garantir os máximos benefícios 
ambientais e climáticos, de acordo com o 
segundo parágrafo.
As horticulturas, estufas de flores e terras 
florestadas ficam isentas dos requisitos de 
cobertura do solo;
2. Os Estados-Membros que apliquem o 
presente artigo determinam as datas de 
criação e destruição da cobertura do solo 
tendo em conta o tipo de solo e as 
condições climáticas. Comunicam as 
datas aplicáveis, em tempo útil, à 
Comissão.
3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 55.º a fim de definir as condições e 
regras aplicáveis aos requisitos de 
cobertura do solo, tal como estabelecidos 
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no n.º 1, incluindo regras específicas 
aplicáveis a colheitas tardias.

Or. en

Justificação

Esta medida será especialmente benéfica para os nutrientes do solo e para o sequestro de 
carbono no solo. É necessário que o Estado-Membro defina qual a melhor altura para criar e 
destruir a cobertura, de acordo com as suas características particulares.

Alteração 1815
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 32-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º-C
Plano de melhoria de gestão de água

1. Os agricultores adotam medidas a fim 
de conservar os recursos hídricos, por 
exemplo, através da captação e 
armazenamento de água da chuva, 
técnicas de irrigação que consumam 
menos água ou agricultura de precisão. 
Os agricultores deverão efetuar a medição 
da utilização de água na exploração 
agrícola e demonstrar uma melhoria 
significativa na sua eficiência de recursos 
hídricos.
2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 55.º a fim de estabelecer regras 
relativas à aplicação da medida.

Or. en

Alteração 1816
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves
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Proposta de regulamento
Artigo 32-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º-C
Mobilização mínima ou mobilização de 

conservação e semeadura direta
1. Os agricultores mantêm 20 % dos seus 
hectares elegíveis, como definido no 
artigo 25.º, n.º 2, com recurso à 
mobilização mínima ou à mobilização de 
conservação e semeadura direta. O 
agricultor deverá conservar registos 
detalhados, incluindo as lavouras, o 
número do mapa das terras e o método de 
incorporação utilizado.
2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 55.º a fim de estabelecer regras 
relativas à aplicação desta medida.

Or. en

Alteração 1817
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 32-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º-D
Plano de ação de biodiversidade

1. Os agricultores implementam um plano 
de ação de biodiversidade para as 
superfícies elegíveis para apoio da sua 
exploração, como definido no artigo 25.º, 
n.º 2. O plano deve identificar as espécies 
presentes na exploração e as espécies em 
declínio prever medidas orientadas para o 
habitat dessas mesmas espécies.
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2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 55.º a fim de estabelecer regras 
relativas à aplicação da medida.

Or. en

Alteração 1818
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 32-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º-D
Acompanhamento e apresentação de 

relatórios
1. Os agricultores que optem por 
implementar uma ou várias medidas de 
«ecologização», conforme estabelecido 
pelos artigos [32.º-A (novo) e 32.º-C 
(novo)] devem monitorizar as melhorias 
em comparação com uma referência para 
2014.
2. Os Estados-Membros que optem por 
implementar uma ou várias medidas de 
«ecologização», conforme estabelecido 
pelos artigos [32.º-A (novo) e 32.º-C 
(novo)] devem monitorizar as melhorias 
em comparação com uma referência para 
2014 e apresentar, de dois em dois anos, 
um relatório à Comissão sobre a 
aplicação e os resultados das medidas de 
«ecologização» no respetivo 
Estado-Membro.
3. De dois em dois anos, a Comissão 
transmite uma análise à aplicação e 
resultados das medidas de «ecologização» 
nos Estados-Membros, tendo por base 
quer os relatórios dos Estados-Membros 
quer as suas próprias conclusões.

Or. en
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Alteração 1819
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 32-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º-E
Gestão da água

1. Nos Estados-Membros em que a 
irrigação seja essencial para a produção 
agrícola, os agricultores adotam medidas 
a fim de conservar os recursos hídricos.
Será necessário efetuar a medição da 
água utilizada através de irrigação na 
exploração agrícola e adotar planos de 
conservação de água, bem como 
introduzir planos de eficiência de recursos 
hídricos, incluindo a captação e 
armazenamento adequados de água da 
chuva.
2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 55.º a fim de estabelecer regras 
relativas à aplicação desta medida.

Or. en

Alteração 1820
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

Artigo 33.º Suprimido
Disposições financeiras

1. Para financiar o pagamento referido no 
presente capítulo, os Estados-Membros 
utilizam 30 % do limite máximo nacional 
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anual fixado no anexo II.
2. Os Estados-Membros aplicam o 
pagamento referido no presente capítulo 
ao nível nacional ou, em caso de 
aplicação do artigo 20.º, ao nível regional. 
Em caso de aplicação ao nível regional, 
os Estados-Membros utilizam em cada 
região uma parte do limite máximo fixado 
nos termos do n.º 3. Para cada região, 
esta parte é calculada dividindo o 
respetivo limite máximo regional, 
estabelecido em conformidade com o 
artigo 20.º, n.º 2, pelo limite máximo 
determinado de acordo com o artigo 19.º, 
n.º 1.
3. A Comissão, por meio de atos de 
execução, fixa o limite máximo 
correspondente para o pagamento 
referido no presente capítulo, numa base 
anual. Tais atos de execução são adotados 
em conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 56.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

O elemento de «ecologização» não deve fazer parte dos pagamentos diretos, devendo antes 
integrar o segundo pilar da PAC.

Alteração 1821
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

Artigo 33.º Suprimido
Disposições financeiras

1. Para financiar o pagamento referido no 
presente capítulo, os Estados-Membros 
utilizam 30 % do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II.
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2. Os Estados-Membros aplicam o 
pagamento referido no presente capítulo 
ao nível nacional ou, em caso de 
aplicação do artigo 20.º, ao nível regional. 
Em caso de aplicação ao nível regional, 
os Estados-Membros utilizam em cada 
região uma parte do limite máximo fixado 
nos termos do n.º 3. Para cada região, 
esta parte é calculada dividindo o 
respetivo limite máximo regional, 
estabelecido em conformidade com o 
artigo 20.º, n.º 2, pelo limite máximo 
determinado de acordo com o artigo 19.º, 
n.º 1.
3. A Comissão, por meio de atos de 
execução, fixa o limite máximo 
correspondente para o pagamento 
referido no presente capítulo, numa base 
anual. Tais atos de execução são adotados 
em conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 56.º, n.º 2.

Or. de

Justificação

As prestações ambientais requerem a distinção por regiões e por medidas, e não a retirada 
generalizada de terras aráveis. As medidas agroambientais (MAA) devem, por conseguinte, 
concentrar-se no segundo pilar. A competitividade das empresas agrícolas e o seu importante 
contributo contra a escassez alimentar mundial diminuem claramente; as regiões que vão 
perdendo o seu efetivo bovino não encontram utilizações alternativas para as pastagens.

Alteração 1822
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

Artigo 33.º Suprimido
Disposições financeiras

1. Para financiar o pagamento referido no 
presente capítulo, os Estados-Membros 
utilizam 30 % do limite máximo nacional 
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anual fixado no anexo II.
2. Os Estados-Membros aplicam o 
pagamento referido no presente capítulo 
ao nível nacional ou, em caso de 
aplicação do artigo 20.º, ao nível regional. 
Em caso de aplicação ao nível regional, 
os Estados-Membros utilizam em cada 
região uma parte do limite máximo fixado 
nos termos do n.º 3. Para cada região, 
esta parte é calculada dividindo o 
respetivo limite máximo regional, 
estabelecido em conformidade com o 
artigo 20.º, n.º 2, pelo limite máximo 
determinado de acordo com o artigo 19.º, 
n.º 1.
3. A Comissão, por meio de atos de 
execução, fixa o limite máximo 
correspondente para o pagamento 
referido no presente capítulo, numa base 
anual. Tais atos de execução são adotados 
em conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 56.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

O elemento de «ecologização» não deve fazer parte dos pagamentos diretos, mas deve antes 
integrar o segundo pilar da PAC.

Alteração 1823
Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 33 – título

Texto da Comissão Alteração

Disposições financeiras Disposições de execução

Or. fr
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Alteração 1824
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para financiar o pagamento referido no 
presente capítulo, os Estados-Membros 
utilizam 30 % do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II.

Suprimido

Or. en

Alteração 1825
Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para financiar o pagamento referido no 
presente capítulo, os Estados-Membros 
utilizam 30 % do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II.

Suprimido

Or. fr

Alteração 1826
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para financiar o pagamento referido no 
presente capítulo, os Estados-Membros 
utilizam 30 % do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II.

1. Para financiar o pagamento referido no 
presente capítulo, os Estados-Membros 
utilizam 10 % do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II.

Or. en
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Alteração 1827
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para financiar o pagamento referido no 
presente capítulo, os Estados-Membros 
utilizam 30 % do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II.

1. Para financiar o pagamento referido no 
presente capítulo, os Estados-Membros 
utilizam 10 % do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II.

Or. de

Alteração 1828
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para financiar o pagamento referido no 
presente capítulo, os Estados-Membros 
utilizam 30 % do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II.

1. Para financiar o pagamento referido no 
presente capítulo, os Estados-Membros 
utilizam 10 % do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II.

Or. it

Alteração 1829
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para financiar o pagamento referido no 
presente capítulo, os Estados-Membros 
utilizam 30 % do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II.

1. Para financiar o pagamento referido no 
presente capítulo, os Estados-Membros 
utilizam 10 % do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II.
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Or. en

Alteração 1830
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para financiar o pagamento referido no 
presente capítulo, os Estados-Membros 
utilizam 30 % do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II.

1. Para financiar o pagamento referido no 
presente capítulo, os Estados-Membros 
utilizam até 10 % do limite máximo 
nacional anual fixado no anexo II.

Or. es

Justificação

Consideramos que o peso a atribuir a esta componente do pagamento deve ser mínimo e 
como limite máximo propomos que não ultrapasse os 10 %. 

Alteração 1831
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para financiar o pagamento referido no 
presente capítulo, os Estados-Membros 
utilizam 30 % do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II.

1. Para financiar o pagamento referido no 
presente capítulo, os Estados-Membros 
utilizam 15 % do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II durante os dois 
primeiros anos de aplicação do presente 
regulamento, percentagem essa que 
aumenta para 30 % nos anos seguintes.

Or. fr

Alteração 1832
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para financiar o pagamento referido no 
presente capítulo, os Estados-Membros 
utilizam 30 % do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II.

1. Para financiar o pagamento referido no 
presente capítulo, os Estados-Membros 
utilizam 15 % do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II, permitindo, 
assim, uma margem maior para o 
aumento da percentagem destinada aos 
pagamentos associados.

Or. es

Alteração 1833
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para financiar o pagamento referido no 
presente capítulo, os Estados-Membros 
utilizam 30 % do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II.

1. Para financiar o pagamento referido no 
presente capítulo, os Estados-Membros 
utilizam 15 % do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II.

Or. es

Justificação

Destinar ao pagamento verde 30 % da dotação nacional para pagamentos diretos é 
excessivo, tendo em conta que o mesmo é concedido uniformemente a todos os agricultores de 
uma mesma região, sem qualquer progressividade na aplicação.

Alteração 1834
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Para financiar o pagamento referido no 
presente capítulo, os Estados-Membros 
utilizam 30 % do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II.

1. Para financiar o pagamento referido no 
presente capítulo, os Estados-Membros 
utilizam 20 % do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II.

Or. en

Alteração 1835
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para financiar o pagamento referido no 
presente capítulo, os Estados-Membros 
utilizam 30 % do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II.

1. Para financiar o pagamento referido no 
presente capítulo, os Estados-Membros 
utilizam 20 % do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II.

Or. es

Alteração 1836
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para financiar o pagamento referido no 
presente capítulo, os Estados-Membros 
utilizam 30 % do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II.

1. Para financiar o pagamento referido no 
presente capítulo, os Estados-Membros 
utilizam 20 % do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II.

Or. es

Justificação

Propõe-se que a percentagem de 30 % da dotação atualmente proposta para o «greening» ou 
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pagamento verde seja reduzida para 20 %.

Alteração 1837
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para financiar o pagamento referido no 
presente capítulo, os Estados-Membros 
utilizam 30 % do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II.

1. Para financiar o pagamento referido no 
presente capítulo, os Estados-Membros 
utilizam, pelo menos, 20 % do limite 
máximo nacional anual fixado no anexo II.

Or. ro

Alteração 1838
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para financiar o pagamento referido no 
presente capítulo, os Estados-Membros 
utilizam 30 % do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II.

1. Para financiar o aumento da 
«ecologização» no âmbito da PAC através 
da melhoria dos programas 
agroambientais no Regulamento (UE) n.º 
[...] [RDR], os Estados-Membros utilizam 
20 % do limite máximo nacional anual 
fixado no anexo II sob a forma de apoios 
da União às medidas agroambientais e 
climáticas ao abrigo do programa de 
desenvolvimento rural financiado pelo 
FEADER, como especificado no 
Regulamento (UE) n.º [...] [RDR].

Or. en

Justificação

As medidas de «ecologização» são mais eficazmente aplicadas ao abrigo do segundo pilar da 
PAC.
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Alteração 1839
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para financiar o pagamento referido no 
presente capítulo, os Estados-Membros 
utilizam 30 % do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II.

1. Para financiar o pagamento referido no 
presente capítulo, os Estados-Membros 
utilizam 25 % do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II.

Or. en

Alteração 1840
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para financiar o pagamento referido no 
presente capítulo, os Estados-Membros 
utilizam 30 % do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II.

1. Para financiar o pagamento referido no 
presente capítulo, os Estados-Membros 
utilizam, em 2014, no mínimo, 20 % do 
limite máximo nacional anual fixado no 
anexo II, devendo ter aumentado o valor 
para 50 % até 2020.

Or. en

Alteração 1841
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para financiar o pagamento referido no 1. Para financiar o pagamento referido no 
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presente capítulo, os Estados-Membros 
utilizam 30 % do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II.

presente capítulo, os Estados-Membros 
podem utilizar até 30 % do limite máximo 
nacional anual fixado no anexo II.

Or. en

Alteração 1842
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para financiar o pagamento referido no 
presente capítulo, os Estados-Membros 
utilizam 30 % do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II.

1. Para financiar o pagamento referido no 
presente capítulo, os Estados-Membros 
podem utilizar até 30 % do limite máximo 
nacional anual fixado no anexo II.

Or. bg

Alteração 1843
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para financiar o pagamento referido no 
presente capítulo, os Estados-Membros 
utilizam 30 % do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II.

1. Para financiar o pagamento referido no 
presente capítulo, os Estados-Membros 
condicionam 30 % do pagamento de base 
de acordo com o título III, capítulo 2 do 
presente Regulamento

Or. en

Alteração 1844
Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. No presente capítulo, a base de 
financiamento deve ter como referência o 
valor médio dos pagamentos diretos de 
cada Estado-Membro, de modo que a 
compensação pelas práticas agrícolas 
benéficas para o clima e o ambiente tenha 
igual valor por Estado-Membro;

Or. de

Alteração 1845
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A base de financiamento para os 
pagamentos mencionados no presente 
capítulo deve ter como referência o valor 
médio dos pagamentos diretos de cada 
Estado-Membro, de modo que a 
compensação pelas práticas agrícolas 
benéficas para o clima e o ambiente tenha 
igual valor por Estado-Membro;

Or. de

Alteração 1846
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em caso de incumprimento das 
obrigações previstas nos artigos 30.º, 31.º 
e 32.º, o agricultor incorre numa sanção 
que não excederá o valor efetivo do 
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pagamento de «ecologização» realizado 
ao agricultor.

Or. en

Justificação

As sanções por incumprimento das medidas de «ecologização» devem limitar-se ao valor 
efetivo do pagamento de «ecologização» realizado ao agricultor.

Alteração 1847
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria 
do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros aplicam o 
pagamento referido no presente capítulo 
ao nível nacional ou, em caso de 
aplicação do artigo 20.º, ao nível regional. 
Em caso de aplicação ao nível regional, 
os Estados-Membros utilizam em cada 
região uma parte do limite máximo fixado 
nos termos do n.º 3. Para cada região, 
esta parte é calculada dividindo o 
respetivo limite máximo regional, 
estabelecido em conformidade com o 
artigo 20.º, n.º 2, pelo limite máximo 
determinado de acordo com o artigo 19.º, 
n.º 1.

Suprimido

Or. en

Alteração 1848
Seán Kelly, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros aplicam o 
pagamento referido no presente capítulo 
ao nível nacional ou, em caso de 
aplicação do artigo 20.º, ao nível regional. 
Em caso de aplicação ao nível regional, 
os Estados-Membros utilizam em cada 
região uma parte do limite máximo fixado 
nos termos do n.º 3. Para cada região, 
esta parte é calculada dividindo o 
respetivo limite máximo regional, 
estabelecido em conformidade com o 
artigo 20.º, n.º 2, pelo limite máximo 
determinado de acordo com o artigo 19.º, 
n.º 1.

Suprimido

Or. en

Alteração 1849
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros aplicam o 
pagamento referido no presente capítulo 
ao nível nacional ou, em caso de 
aplicação do artigo 20.º, ao nível regional. 
Em caso de aplicação ao nível regional, 
os Estados-Membros utilizam em cada 
região uma parte do limite máximo fixado 
nos termos do n.º 3. Para cada região, 
esta parte é calculada dividindo o 
respetivo limite máximo regional, 
estabelecido em conformidade com o 
artigo 20.º, n.º 2, pelo limite máximo 
determinado de acordo com o artigo 19.º, 
n.º 1.

Suprimido

Or. en
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Alteração 1850
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros aplicam o 
pagamento referido no presente capítulo 
ao nível nacional ou, em caso de 
aplicação do artigo 20.º, ao nível regional. 
Em caso de aplicação ao nível regional, 
os Estados-Membros utilizam em cada 
região uma parte do limite máximo fixado 
nos termos do n.º 3. Para cada região, 
esta parte é calculada dividindo o 
respetivo limite máximo regional, 
estabelecido em conformidade com o 
artigo 20.º, n.º 2, pelo limite máximo 
determinado de acordo com o artigo 19.º, 
n.º 1.

Suprimido

Or. en

Alteração 1851
Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros aplicam o 
pagamento referido no presente capítulo 
ao nível nacional ou, em caso de 
aplicação do artigo 20.º, ao nível regional. 
Em caso de aplicação ao nível regional, 
os Estados-Membros utilizam em cada 
região uma parte do limite máximo fixado 
nos termos do n.º 3. Para cada região, 
esta parte é calculada dividindo o 
respetivo limite máximo regional, 
estabelecido em conformidade com o 
artigo 20.º, n.º 2, pelo limite máximo 
determinado de acordo com o artigo 19.º, 

Suprimido
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n.º 1.

Or. fr

Alteração 1852
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros aplicam o 
pagamento referido no presente capítulo 
ao nível nacional ou, em caso de 
aplicação do artigo 20.º, ao nível regional. 
Em caso de aplicação ao nível regional, 
os Estados-Membros utilizam em cada 
região uma parte do limite máximo fixado 
nos termos do n.º 3. Para cada região, 
esta parte é calculada dividindo o 
respetivo limite máximo regional, 
estabelecido em conformidade com o 
artigo 20.º, n.º 2, pelo limite máximo 
determinado de acordo com o artigo 19.º, 
n.º 1.

Suprimido

Or. es

Justificação

Esta proposta não permite uma divisão por regiões do pagamento do «greening», uma vez 
que este passa a ser calculado individualmente.

Alteração 1853
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros aplicam o 2. Os Estados-Membros aplicam o 
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pagamento referido no presente capítulo ao 
nível nacional ou, em caso de aplicação do 
artigo 20.º, ao nível regional. Em caso de 
aplicação ao nível regional, os Estados-
Membros utilizam em cada região uma 
parte do limite máximo fixado nos termos 
do n.º 3. Para cada região, esta parte é 
calculada dividindo o respetivo limite 
máximo regional, estabelecido em 
conformidade com o artigo 20.º, n.º 2, 
pelo limite máximo determinado de 
acordo com o artigo 19.º, n.º 1.

pagamento referido no presente capítulo ao 
nível nacional.

Or. de

Alteração 1854
James Nicholson, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros aplicam o 
pagamento referido no presente capítulo ao 
nível nacional ou, em caso de aplicação do 
artigo 20.º, ao nível regional. Em caso de 
aplicação ao nível regional, os 
Estados-Membros utilizam em cada região 
uma parte do limite máximo fixado nos 
termos do n.º 3. Para cada região, esta parte 
é calculada dividindo o respetivo limite 
máximo regional, estabelecido em 
conformidade com o artigo 20.º, n.º 2, pelo 
limite máximo determinado de acordo com 
o artigo 19.º, n.º 1.

2. Os Estados-Membros podem aplicar o 
pagamento referido no presente capítulo ao 
nível nacional ou, em caso de aplicação do 
artigo 20.º, ao nível regional. Em caso de 
aplicação ao nível regional, os 
Estados-Membros utilizam em cada região 
uma parte do limite máximo fixado nos 
termos do n.º 3. Para cada região, esta parte 
é calculada dividindo o respetivo limite 
máximo regional, estabelecido em 
conformidade com o artigo 20.º, n.º 2, pelo 
limite máximo determinado de acordo com 
o artigo 19.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 1855
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2



PE494.487v01-00 160/175 AM\909521PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros aplicam o 
pagamento referido no presente capítulo ao 
nível nacional ou, em caso de aplicação do
artigo 20.º, ao nível regional. Em caso de 
aplicação ao nível regional, os 
Estados-Membros utilizam em cada região 
uma parte do limite máximo fixado nos 
termos do n.º 3. Para cada região, esta parte 
é calculada dividindo o respetivo limite 
máximo regional, estabelecido em 
conformidade com o artigo 20.º, n.º 2, pelo 
limite máximo determinado de acordo com 
o artigo 19.º, n.º 1.

2. Os Estados-Membros podem aplicar o 
pagamento referido no presente capítulo ao 
nível nacional ou, em caso de aplicação do 
artigo 20.º, ao nível regional. Em caso de 
aplicação ao nível regional, os 
Estados-Membros utilizam em cada região 
uma parte do limite máximo fixado nos 
termos do n.º 3. Para cada região, esta parte 
é calculada dividindo o respetivo limite 
máximo regional, estabelecido em 
conformidade com o artigo 20.º, n.º 2, pelo 
limite máximo determinado de acordo com 
o artigo 19.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 1856
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros aplicam o 
pagamento referido no presente capítulo ao 
nível nacional ou, em caso de aplicação do 
artigo 20.º, ao nível regional. Em caso de 
aplicação ao nível regional, os 
Estados-Membros utilizam em cada região 
uma parte do limite máximo fixado nos 
termos do n.º 3. Para cada região, esta parte 
é calculada dividindo o respetivo limite 
máximo regional, estabelecido em 
conformidade com o artigo 20.º, n.º 2, pelo 
limite máximo determinado de acordo com 
o artigo 19.º, n.º 1.

2. Os Estados-Membros podem aplicar o 
pagamento referido no presente capítulo ao 
nível nacional ou, em caso de aplicação do 
artigo 20.º, ao nível regional. Em caso de 
aplicação ao nível regional, os 
Estados-Membros utilizam em cada região 
uma parte do limite máximo fixado nos 
termos do n.º 3. Para cada região, esta parte 
é calculada dividindo o respetivo limite 
máximo regional, estabelecido em 
conformidade com o artigo 20.º, n.º 2, pelo 
limite máximo determinado de acordo com 
o artigo 19.º, n.º 1.

Or. en
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Alteração 1857
James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros aplicam o 
pagamento referido no presente capítulo ao 
nível nacional ou, em caso de aplicação do 
artigo 20.º, ao nível regional. Em caso de 
aplicação ao nível regional, os 
Estados-Membros utilizam em cada região 
uma parte do limite máximo fixado nos 
termos do n.º 3. Para cada região, esta parte 
é calculada dividindo o respetivo limite 
máximo regional, estabelecido em 
conformidade com o artigo 20.º, n.º 2, pelo 
limite máximo determinado de acordo com 
o artigo 19.º, n.º 1.

2. Os Estados-Membros aplicam o 
pagamento referido no presente capítulo ao 
nível nacional, podendo, em caso de 
aplicação do artigo 20.º, aplicá-lo 
igualmente ao nível regional. Em caso de 
aplicação ao nível regional, os 
Estados-Membros utilizam em cada região 
uma parte do limite máximo fixado nos 
termos do n.º 3. Para cada região, esta parte 
é calculada dividindo o respetivo limite 
máximo regional, estabelecido em 
conformidade com o artigo 20.º, n.º 2, pelo 
limite máximo determinado de acordo com 
o artigo 19.º, n.º 1.

Or. en

Justificação

A política agrícola de alguns Estados-Membros é desenvolvida a nível regional e, por 
conseguinte, as decisões sobre um potencial pagamento de «ecologização» deverão ser feitas 
ao nível administrativo mais adequado.

Alteração 1858
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros aplicam o 
pagamento referido no presente capítulo ao 
nível nacional ou, em caso de aplicação do 
artigo 20.º, ao nível regional. Em caso de 
aplicação ao nível regional, os Estados-
Membros utilizam em cada região uma 
parte do limite máximo fixado nos termos 

2. Os Estados-Membros aplicam o 
pagamento referido no presente capítulo ao 
nível nacional. Em caso de aplicação do 
artigo 20.º, poderão aplicá-lo ao nível 
regional. Em caso de aplicação ao nível 
regional, os Estados-Membros utilizam em 
cada região uma parte do limite máximo 
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do n.º 3. Para cada região, esta parte é 
calculada dividindo o respetivo limite 
máximo regional, estabelecido em 
conformidade com o artigo 20.º, n.º 2, pelo 
limite máximo determinado de acordo com 
o artigo 19.º, n.º 1.

fixado nos termos do n.º 3. Para cada 
região, esta parte é calculada dividindo o 
respetivo limite máximo regional, 
estabelecido em conformidade com o 
artigo 20.º, n.º 2, pelo limite máximo 
determinado de acordo com o artigo 19.º, 
n.º 1.

Or. de

Alteração 1859
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os fundos não atribuídos na 
aplicação do artigo 33.º transitam dentro 
do respetivo Estado-Membro, sendo 
afetados a medidas de desenvolvimento 
rural ao abrigo do FEADER, orientadas 
para agricultores ou grupos de 
agricultores, como previsto no artigo 14.º.

Or. en

Alteração 1860
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão, por meio de atos de 
execução, fixa o limite máximo 
correspondente para o pagamento 
referido no presente capítulo, numa base 
anual. Tais atos de execução são adotados 
em conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 56.º, n.º 2.

Suprimido
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Or. en

Alteração 1861
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão, por meio de atos de 
execução, fixa o limite máximo 
correspondente para o pagamento referido 
no presente capítulo, numa base anual.
Tais atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 56.º, n.º 2.

3. A Comissão fica habilitada a adotar
atos delegados nos termos do artigo 55.º, 
com vista a fixar o limite máximo 
correspondente para o pagamento referido 
no presente capítulo, numa base anual.

Or. de

Justificação

A fixação do limite máximo dos pagamentos concedidos por práticas agrícolas benéficas 
para o clima e o ambiente não constitui uma decisão exclusivamente técnica.

Alteração 1862
Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão, por meio de atos de 
execução, fixa o limite máximo 
correspondente para o pagamento 
referido no presente capítulo, numa base 
anual. Tais atos de execução são adotados 
em conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 56.º, n.º 2.

3. A Comissão, por meio de atos de 
execução, fixa as modalidades 
correspondentes ao artigo 29.º, n.º 5, do
presente capítulo. Tais atos de execução 
são adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
56.º, n.º 2.

Or. fr



PE494.487v01-00 164/175 AM\909521PT.doc

PT

Alteração 1863
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Qualquer redução ou penalização imposta 
pelo incumprimento do presente artigo e 
dos artigos 30.º, 31.º e 32.º, permanece no 
Estado-Membro e região da sua origem.

Or. en

Justificação

Quaisquer penalizações impostas pelo incumprimento da «ecologização» não devem resultar 
numa redução no montante nacional de um Estado-Membro ou de uma região.

Alteração 1864
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Qualquer redução ou penalização 
imposta pelo incumprimento do presente 
artigo e dos artigos 30.º, 31.º e 32.º, deve 
permanecer no Estado-Membro ou região 
da sua origem.

Or. en

Alteração 1865
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. Todas as reduções de pagamentos de 
base ou sanções pecuniárias por 
incumprimento de disposições resultantes 
do presente capítulo, bem como dos 
capítulos 30, 31 e 32, devem permanecer 
nos Estados-Membros e respetivas regiões 
de onde provenham.

Or. de

Alteração 1866
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Os fundos não executados do limite 
máximo nacional dos Estados-Membros 
que estavam previstos para financiar os 
pagamentos definidos no presente 
capítulo permanecerão nos 
Estados-Membros e serão aplicados em 
medidas agroambientais e climáticas no 
âmbito dos critérios do Regulamento (UE) 
n.º FEADER/2012.

Or. de

Alteração 1867
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 33-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 33.º-A
Pagamento especial ao crescimento 
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inteligente
Regras gerais
1. Os Estados-Membros devem conceder 
uma ajuda aos agricultores em 
conformidade com o disposto no presente 
capítulo, desde que cumpram as 
disposições do artigo 9.º.
2. Os Estados-Membros devem estabelecer 
os requisitos a cumprir pelos possíveis 
beneficiários.
3. Em derrogação ao disposto no n.º 2, 
esta ajuda deve ser destinada aos 
agricultores cuja percentagem de 
rendimento proveniente da venda de 
produtos agrícolas seja superior à 
percentagem relativa à soma das receitas 
obtidas por meio de qualquer outra 
atividade económica.
4. Para fins de aplicação do presente 
capítulo, os Estados-Membros podem 
utilizar as definições que apareçam nas 
respetivas legislações nacionais e estejam 
já a ser utilizadas atualmente para a 
concessão de determinados pagamentos.
5. Os Estados-Membros devem aumentar 
até 50 % o valor dos direitos ao 
pagamento de base dos agricultores que 
cumpram as condições estabelecidas pelos 
Estados-Membros, de acordo com o 
estabelecido no presente capítulo, tendo 
em conta o limite fixado no artigo 33.º-B.

Or. es

Alteração 1868
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 33-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 33.º- B
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Disposições financeiras
1. Para financiar o pagamento referido no 
artigo 33.º-A, os Estados-Membros devem 
utilizar 10 % do limite máximo nacional 
anual fixado no anexo II.

Or. es

Alteração 1869
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 34

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. de

Alteração 1870
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Artigo 34

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Justificação

Os pagamentos para superfícies com restrições naturais devem ser integralmente abordados 
no segundo pilar.

Alteração 1871
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Proposta de regulamento
Título 3 – capítulo 3 – título
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Texto da Comissão Alteração

Pagamento para zonas com 
condicionantes naturais

Suprimido

Or. en

Alteração 1872
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem conceder
um pagamento aos agricultores com direito 
a um pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1 e 
cujas explorações estejam total ou 
parcialmente situadas em zonas com 
condicionantes naturais, designadas pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 33.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 
[…] [RDR].

1. Os Estados-Membros concedem um 
pagamento aos agricultores com direito a 
um pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1 e 
cujas explorações estejam total ou 
parcialmente situadas em zonas com 
condicionantes naturais, designadas pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 33.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 
[…] [RDR].

Or. fr

Alteração 1873
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem conceder
um pagamento aos agricultores com direito 
a um pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1 e 
cujas explorações estejam total ou 
parcialmente situadas em zonas com 
condicionantes naturais, designadas pelos 

1. É concedido um pagamento aos 
agricultores com direito a um pagamento 
ao abrigo do regime de pagamento de base 
referido no capítulo 1 e cujas explorações 
estejam total ou parcialmente situadas em 
zonas com condicionantes naturais, 
designadas pelos Estados-Membros em 
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Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 33.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 
[…] [RDR].

conformidade com o artigo 33.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR].

Or. fr

Justificação

É conveniente tornar esta medida obrigatória, a fim de favorecer a convergência entre as 
zonas sem condicionantes e as zonas com condicionantes naturais, organizar uma 
concorrência leal entre as regiões agrícolas e garantir um desenvolvimento territorial 
equilibrado.

Alteração 1874
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem conceder 
um pagamento aos agricultores com direito 
a um pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1 e 
cujas explorações estejam total ou 
parcialmente situadas em zonas com 
condicionantes naturais, designadas pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 33.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 
[…] [RDR].

1. Os Estados-Membros e as regiões 
competentes podem conceder um 
pagamento aos agricultores com direito a 
um pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1 e 
cujas explorações estejam total ou 
parcialmente situadas em zonas com 
condicionantes naturais, designadas pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 33.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 
[…] [RDR].

Or. es

Justificação

Recorde-se que em alguns Estados-Membros são as regiões que detêm competências plenas 
em matéria de distribuição, o que, por razões de observância do princípio de 
subsidiariedade, não pode ser ignorado por um regulamento europeu.

Alteração 1875
Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem conceder 
um pagamento aos agricultores com direito 
a um pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1 e 
cujas explorações estejam total ou 
parcialmente situadas em zonas com 
condicionantes naturais, designadas pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 33.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 
[…] [RDR].

1. Os Estados-Membros podem conceder 
um pagamento aos agricultores com direito 
a um pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1 e 
cujas explorações estejam total ou 
parcialmente situadas em zonas com 
condicionantes naturais, zonas 
pertencentes à rede «Natura 2000»
designadas pelos Estados-Membros em 
conformidade com o artigo 33.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR] e com o 
artigo 4.º da Diretiva 92/43/CEE do 
Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa 
à preservação dos habitats naturais e da 
fauna e da flora selvagens.

Or. es

Alteração 1876
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem decidir 
conceder o pagamento referido no n.º 1 em
todas as zonas abrangidas pelo âmbito de 
aplicação desse número ou, em alternativa, 
e com base em critérios objetivos e não 
discriminatórios, restringir o pagamento a 
algumas das zonas a que se refere o artigo 
33.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º […] 
[RDR].

2. Os Estados-Membros concedem o 
pagamento referido no n.º 1 a todas as 
zonas abrangidas pelo âmbito de aplicação 
desse número ou, consoante o caso 
específico, com base em critérios objetivos 
e não discriminatórios, a fim de restringir
o pagamento a algumas das zonas a que se 
refere o artigo 33.º, n.º 1, do Regulamento 
(UE) n.º […] [RDR].

Or. fr

Justificação

É conveniente tornar esta medida obrigatória, a fim de favorecer a convergência entre as 
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zonas sem condicionantes e as zonas com condicionantes naturais, organizar uma 
concorrência leal entre as regiões agrícolas e garantir um desenvolvimento territorial 
equilibrado.

Alteração 1877
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem decidir 
conceder o pagamento referido no n.º 1 em
todas as zonas abrangidas pelo âmbito de 
aplicação desse número ou, em alternativa, 
e com base em critérios objetivos e não 
discriminatórios, restringir o pagamento a 
algumas das zonas a que se refere o artigo 
33.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º […] 
[RDR].

2. Os Estados-Membros podem decidir 
conceder o pagamento referido no n.º 1 a
todas as superfícies situadas nas zonas 
abrangidas pelo âmbito de aplicação desse 
número ou, consoante o caso específico, 
com base em critérios objetivos e não 
discriminatórios, a fim de restringir o 
pagamento a uma parte das zonas a que se 
refere o artigo 33.º, n.º 1, do Regulamento 
(UE) n.º […] [RDR] e/ou a determinados 
tipos de superfícies situadas nessas zonas.

Or. fr

Alteração 1878
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem decidir 
conceder o pagamento referido no n.º 1 em
todas as zonas abrangidas pelo âmbito de 
aplicação desse número ou, em alternativa, 
e com base em critérios objetivos e não 
discriminatórios, restringir o pagamento a 
algumas das zonas a que se refere o artigo 
33.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º […] 
[RDR].

2. Os Estados-Membros podem decidir 
conceder o pagamento referido no n.º 1 a
todas as zonas abrangidas pelo âmbito de 
aplicação desse número ou, consoante o 
caso específico, com base em critérios 
objetivos e não discriminatórios, ou a 
determinadas zonas a que se refere o artigo 
33.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º […] 
[RDR].
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Or. fr

Alteração 1879
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo do n.º 2 e da aplicação da 
disciplina financeira, da redução 
progressiva e da limitação, da redução 
linear a que se refere o artigo 7.º e de 
quaisquer reduções e exclusões impostas 
nos termos do artigo 65.° do Regulamento 
(UE) n.º […] [RHZ], o pagamento referido 
no n.º 1 é concedido anualmente por 
hectare elegível situado nas zonas em que 
os Estados-Membros tenham decidido 
conceder um pagamento em conformidade 
com o n.º 2 do presente artigo e é pago 
após ativação dos direitos ao pagamento 
por esses hectares detidos pelo agricultor 
em causa.

3. Sem prejuízo do n.º 2 e da aplicação da 
disciplina financeira, da redução 
progressiva e da limitação, da redução 
linear a que se refere o artigo 7.º e de 
quaisquer reduções e exclusões impostas 
nos termos do artigo 65.° do Regulamento 
(UE) n.º […] [RHZ], o pagamento referido 
no n.º 1 é concedido anualmente por 
hectare elegível situado nas zonas em que 
os Estados-Membros concedam um 
pagamento em conformidade com o n.º 2 
do presente artigo e é pago após ativação 
dos direitos ao pagamento por esses 
hectares detidos pelo agricultor em causa.

Or. fr

Justificação

É conveniente tornar esta medida obrigatória, a fim de favorecer a convergência entre as 
zonas sem condicionantes e as zonas com condicionantes naturais, organizar uma 
concorrência leal entre as regiões agrícolas e garantir um desenvolvimento territorial 
equilibrado.

Alteração 1880
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo do n.º 2 e da aplicação da 
disciplina financeira, da redução 

3. Sem prejuízo do n.º 2 e da aplicação da 
disciplina financeira, da redução linear a 
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progressiva e da limitação, da redução 
linear a que se refere o artigo 7.º e de 
quaisquer reduções e exclusões impostas 
nos termos do artigo 65.° do Regulamento 
(UE) n.º […] [RHZ], o pagamento referido 
no n.º 1 é concedido anualmente por 
hectare elegível situado nas zonas em que 
os Estados-Membros tenham decidido 
conceder um pagamento em conformidade 
com o n.º 2 do presente artigo e é pago 
após ativação dos direitos ao pagamento 
por esses hectares detidos pelo agricultor 
em causa.

que se refere o artigo 7.º e de quaisquer 
reduções e exclusões impostas nos termos 
do artigo 65.° do Regulamento (UE) n.º 
[…] [RHZ], o pagamento referido no n.º 1 
é concedido anualmente por hectare 
elegível situado nas zonas em que os 
Estados-Membros tenham decidido 
conceder um pagamento em conformidade 
com o n.º 2 do presente artigo e é pago 
após ativação dos direitos ao pagamento 
por esses hectares detidos pelo agricultor 
em causa.

Or. en

Alteração 1881
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, 
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo do n.º 2 e da aplicação da 
disciplina financeira, da redução 
progressiva e da limitação, da redução 
linear a que se refere o artigo 7.º e de 
quaisquer reduções e exclusões impostas 
nos termos do artigo 65.° do Regulamento 
(UE) n.º […] [RHZ], o pagamento referido 
no n.º 1 é concedido anualmente por 
hectare elegível situado nas zonas em que 
os Estados-Membros tenham decidido 
conceder um pagamento em conformidade 
com o n.º  2 do presente artigo e é pago 
após ativação dos direitos ao pagamento 
por esses hectares detidos pelo agricultor 
em causa.

3. Sem prejuízo do n.º 2 e da aplicação da 
disciplina financeira e da modulação 
degressiva, da redução linear a que se 
refere o artigo 7.º e de quaisquer reduções 
e exclusões impostas nos termos do artigo 
65.° do Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], 
o pagamento referido no n.º 1 é concedido 
anualmente por hectare elegível situado nas 
zonas em que os Estados-Membros tenham 
decidido conceder um pagamento em 
conformidade com o n.º  2 do presente 
artigo e é pago após ativação dos direitos 
ao pagamento por esses hectares detidos 
pelo agricultor em causa.

Or. en
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Alteração 1882
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo do n.º 2 e da aplicação da 
disciplina financeira, da redução 
progressiva e da limitação, da redução 
linear a que se refere o artigo 7.º e de 
quaisquer reduções e exclusões impostas 
nos termos do artigo 65.° do Regulamento 
(UE) n.º […] [RHZ], o pagamento referido 
no n.º 1 é concedido anualmente por 
hectare elegível situado nas zonas em que 
os Estados-Membros tenham decidido 
conceder um pagamento em conformidade 
com o n.º 2 do presente artigo e é pago 
após ativação dos direitos ao pagamento 
por esses hectares detidos pelo agricultor 
em causa.

3. Sem prejuízo do n.º 2 e da aplicação da 
disciplina financeira, da redução 
progressiva e da limitação, da redução 
linear a que se refere o artigo 7.º e de 
quaisquer reduções e exclusões impostas 
nos termos do artigo 65.º do Regulamento 
(UE) n.º […] [RHZ], o pagamento referido 
no n.º 1 é concedido anualmente por 
hectare elegível situado nas zonas em que 
os Estados-Membros tenham decidido 
conceder um pagamento em conformidade 
com o n.º 2 do presente artigo e é pago 
após ativação dos direitos ao pagamento 
por esses hectares elegíveis situados nessas 
zonas com condicionantes naturais
detidos pelo agricultor em causa.

Or. es

Alteração 1883
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo do n.º 2 e da aplicação da 
disciplina financeira, da redução 
progressiva e da limitação, da redução 
linear a que se refere o artigo 7.º e de 
quaisquer reduções e exclusões impostas 
nos termos do artigo 65.º do Regulamento 
(UE) n.º […] [RHZ], o pagamento referido 
no n.º 1 é concedido anualmente por 
hectare elegível situado nas zonas em que 
os Estados-Membros tenham decidido 
conceder um pagamento em conformidade 

3. Sem prejuízo do n.º 2 e da aplicação da 
disciplina financeira, da redução 
progressiva e da limitação, da redução 
linear a que se refere o artigo 7.º e de 
quaisquer reduções e exclusões impostas 
nos termos do artigo 65.º do Regulamento 
(UE) n.º […] [RHZ], o pagamento referido
no n.º 1 é concedido anualmente por 
hectare elegível situado nas zonas em que 
os Estados-Membros tenham decidido 
conceder um pagamento em conformidade 
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com o n.º 2 do presente artigo e é pago 
após ativação dos direitos ao pagamento 
por esses hectares detidos pelo agricultor 
em causa.

com o n.º 2 do presente artigo e é pago 
após ativação dos direitos ao pagamento 
por esses hectares elegíveis situados nas 
zonas com condicionantes naturais
detidos pelo agricultor em causa.

Or. es


