
AM\910034PT.doc PE494.482v02-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

2011/0288(COD)

20.7.2012

ALTERAÇÕES
425 - 769

Projeto de relatório
Giovanni La Via
(PE483.834v01-00)

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo ao financiamento, à gestão e à vigilância da política agrícola comum

Proposta de regulamento
(COM(2011) 0628 final/2 – C7-0000-0000 – 2011/0288(COD))



PE494.482v02-00 2/190 AM\910034PT.doc

PT

AM_Com_LegReport



AM\910034PT.doc 3/190 PE494.482v02-00

PT

Alteração 425
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 2 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Na preparação de amostras de controlo, a 
autoridade responsável considera o 
âmbito dos riscos inerente à cobertura do 
risco para os fundos públicos no 
orçamento da UE e inclui os riscos para o 
ambiente, os riscos para a saúde pública e 
os custos associados, referidos no artigo 
60.º.

Or. en

Justificação

De acordo com os princípios da eficácia orçamental no financiamento público, os riscos para 
os Fundos/orçamento da UE devem incluir os custos com o ambiente e a saúde pública, 
nomeadamente: os custos associados à limpeza, reabilitação ambiental, eliminação de 
materiais perigosos/nocivos e à possível indemnização das vítimas, incluindo os agricultores, 
por crises/contaminações. A UE não deve financiar a agricultura danosa: os danos causados 
ao ambiente e à saúde pública são pagos duas vezes: uma através de subvenções da PAC e 
outra através dos fundos públicos.

Alteração 426
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 2 – parágrafo 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Na elaboração das amostras de controlo 
baseadas nos riscos das explorações a 
controlar, os Estados-Membros podem ter 
em conta que a agricultura biológica 
comporta um risco intrinsecamente 
menor de poluição ambiental e, como tal, 
o risco para os fundos públicos e o 
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orçamento da UE também é menor.

Or. en

Justificação

Os organismos pagadores elaboram amostras de exploração a controlar para efeitos de 
condicionalidade (e/ou de ecologização, no futuro). A elaboração de amostras de controlo 
com base nos riscos ambientais deve ter em conta o risco intrinsecamente menor (de custos 
ambientais) da agricultura biológica para o orçamento da UE devido às técnicas 
agroecológicas utilizadas.

Alteração 427
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros podem reduzir 
o número de controlos no local nos casos
em que a taxa de erro se encontre a um 
nível aceitável e os sistemas de gestão e 
controlo existentes funcionem 
convenientemente. A Comissão adota atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 111.º que estabeleçam as condições 
e regras exatas a aplicar pelos 
Estados-Membros. Além disso, a 
Comissão tem poderes para adotar, em 
conformidade com o artigo 111.º, atos 
delegados que visem a redução do nível de 
controlos no local efetuados por ano a 
3 % de todos os agricultores que 
apresentem um pedido de ajuda ou um 
pedido de pagamento.

Or. pl

Justificação

Os Estados-Membros devem ter a possibilidade de reduzir o número de controlos no local se 
for observada uma diminuição do nível de infrações. Isso refere-se em particular à 
modificação das disposições aplicáveis relativas ao sistema integrado de gestão e de 
controlo.
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Alteração 428
Julie Girling, Richard Ashworth, James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros podem reduzir 
os controlos nos casos em que as taxas de 
erro se situem a um nível aceitável.

Or. en

Alteração 429
George Lyon, Sylvie Goulard, Liam Aylward

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 4 -A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros podem reduzir 
o número de controlos no local nos casos 
em que a taxa de erro se encontre a um 
nível aceitável. As condições e regras 
aplicáveis exatas são determinadas em 
atos delegados, nos termos do artigo 64.º 
do presente regulamento.

Or. en

Justificação

A alteração 63 do relator mantém a referência a «sistemas de gestão e controlo existentes 
[que] funcionem convenientemente», que não é explícita em termos de significado e pode dar 
origem a exigências suplementares que podem pôr em perigo a oportunidade de redução do 
número de controlos.

Alteração 430
Alfreds Rubiks
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Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de assegurar uma aplicação dos 
controlos correta e eficiente e uma 
verificação das condições de elegibilidade 
eficiente, coerente e não discriminatória, 
que proteja os interesses financeiros da 
União, a Comissão é habilitada a adotar, 
nos termos do artigo 111.º, atos delegados 
relativamente a situações em que os 
beneficiários ou os seus representantes 
impeçam a realização dos controlos.

Suprimido

Or. lv

Alteração 431
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adota, por meio de atos de 
execução, as disposições necessárias à
aplicação uniforme do presente capítulo na 
União. Essas disposições podem, 
nomeadamente, dizer respeito:

A Comissão é habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
111.º, para a aplicação uniforme do 
presente capítulo na União. Essas 
disposições podem dizer respeito:

Or. de

Justificação

As decisões expostas não são puramente técnicas.

Alteração 432
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Às normas relativas ao nível mínimo de 
controlos no local necessário para uma 
gestão eficaz dos riscos, bem como às 
condições em que os Estados-Membros
têm de aumentar esse nível ou podem 
reduzi-lo, no caso de os sistemas de gestão 
e controlo funcionarem convenientemente 
e as taxas de erro se encontrarem a um 
nível aceitável;

b) Às normas relativas ao nível mínimo de 
controlos no local, que será definido à 
taxa de 1 % para os sistemas abrangidos 
por um sistema integrado de gestão e de 
controlo (SIGC) operacional ou, nos 
outros casos, à taxa mínima necessária
para uma gestão eficaz dos riscos, bem 
como às condições em que os 
Estados-Membros têm de aumentar esse 
nível ou podem reduzi-lo, no caso de as 
taxas de erro se encontrarem a um nível 
aceitável, incluindo os prazos dentro dos 
quais a Comissão deve responder a uma 
indicação de que os Estados-Membros
tencionam reduzir os seus próprios 
controlos no local;

Or. en

Justificação

Uma taxa de erro aceitável deve constituir razão suficiente para uma avaliação da 
capacidade de redução dos controlos por parte de um Estado-Membro. Não deve haver um 
"mecanismo" de prazos para o exercício do direito de veto da Comissão a partir do momento 
em que um Estado-Membro anuncia a intenção de reduzir os seus próprios controlos.

Alteração 433
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A fim de assegurar que a aplicação 
dos controlos é correta e eficiente e uma 
verificação das condições de elegibilidade 
eficiente, coerente e não discriminatória, 
que proteja os interesses financeiros da 
União, a Comissão é habilitada a adotar, 
nos termos do artigo 111.º, atos delegados 
que digam respeito às normas relativas ao 
nível mínimo de controlos no local 
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necessário para uma gestão dos riscos 
eficaz, proporcional e baseada nos riscos, 
bem como às condições em que os 
Estados-Membros têm de aumentar esse 
nível ou podem reduzi-lo, no caso de as 
taxas de erro se encontrarem a um nível 
aceitável, incluindo os prazos dentro dos 
quais a Comissão deve responder a uma 
indicação de que os Estados-Membros
tencionam reduzir os seus próprios 
controlos no local.

Or. en

Justificação

A alteração 63 do relator mantém a referência a "sistemas de gestão e controlo existentes 
[que] funcionem convenientemente", que pode dar origem a exigências suplementares que 
podem pôr em perigo a oportunidade de redução do número de controlos. Além disso, deve 
haver um prazo dentro do qual a Comissão deve responder ao Estado-Membro que tenciona 
reduzir o número de controlos. Todavia, esta alteração deverá estar em conformidade com o 
método de aplicação escolhido pelo relator e defendido pelo Parlamento Europeu (isto é, 
deve ser deslocada para os atos delegados).

Alteração 434
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Às normas relativas ao nível mínimo de 
controlos no local necessário para uma 
gestão eficaz dos riscos, bem como às 
condições em que os Estados-Membros
têm de aumentar esse nível ou podem 
reduzi-lo, no caso de os sistemas de gestão 
e controlo funcionarem convenientemente 
e as taxas de erro se encontrarem a um 
nível aceitável;

Suprimido

Or. en
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Justificação

A alteração 63 do relator mantém a referência a «sistemas de gestão e controlo existentes 
[que] funcionem convenientemente», que pode dar origem a exigências suplementares que 
podem pôr em perigo a oportunidade de redução do número de controlos. Além disso, deve 
haver um prazo dentro do qual a Comissão deve responder ao Estado-Membro que tenciona 
reduzir o número de controlos. Todavia, esta alteração deverá estar em conformidade com o 
método de aplicação escolhido pelo relator e defendido pelo Parlamento Europeu (isto é, 
deve ser deslocada para os atos delegados). 

Alteração 435
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b) - subalínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i) se os efeitos financeiros dos erros (taxa 
de erro) verificados no âmbito dos 
controlos no local realizados 
aleatoriamente nos dois anos anteriores 
forem, em cada ano, inferiores a 2 %, os 
Estados-Membros em causa podem 
reduzir o número de controlos no local até 
50 %.

Or. de

Justificação

As afirmações da Comissão relativamente à diminuição e ao aumento das taxas de controlo 
são muito vagas. O ato de base deve incluir a especificação de quando se devem aumentar ou 
diminuir as taxas de controlo.

Alteração 436
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b) - subalínea ii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii) se os efeitos financeiros dos erros (taxa 
de erro) verificados no âmbito dos 
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controlos no local realizados 
aleatoriamente nos dois anos anteriores 
forem, em cada ano, superiores a 5 %, os 
Estados-Membros em causa podem 
aumentar o número de controlos no local 
até 50 %.

Or. de

Justificação

As afirmações da Comissão relativamente à diminuição e ao aumento das taxas de controlo 
são muito vagas. O ato de base deve incluir a especificação de quando se devem aumentar ou 
diminuir as taxas de controlo.

Alteração 437
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b - subalínea iii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii) se os efeitos financeiros dos erros 
(taxa de erro) verificados no âmbito dos 
controlos no local realizados 
aleatoriamente nos dois anos anteriores 
forem, em cada ano, inferiores a 1 %, os 
Estados-Membros em causa podem 
reduzir o número de controlos no local 
para 25 % da taxa de controlo normal.

Or. de

Justificação

As afirmações da Comissão relativamente à diminuição e ao aumento das taxas de controlo 
são muito vagas. O ato de base deve incluir a especificação de quando se devem aumentar ou 
diminuir as taxas de controlo.

Alteração 438
Alfreds Rubiks
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Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que se verifique que um 
beneficiário não satisfaz os critérios de 
elegibilidade ou os compromissos 
relacionados com as condições de 
concessão da ajuda estabelecidos na 
legislação setorial agrícola, a ajuda é 
retirada total ou parcialmente.

1. Sempre que se verifique que um 
beneficiário não satisfaz os critérios de 
elegibilidade ou os compromissos 
relacionados com as condições de 
concessão da ajuda estabelecidos na 
legislação setorial agrícola, a ajuda é 
retirada na totalidade e os pagamentos 
referentes à parte incumpridora são 
reduzidos nos dois anos seguintes.

Or. lv

Alteração 439
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Caso a legislação da União o preveja, os 
Estados-Membros devem igualmente 
impor sanções sob forma de redução ou 
exclusão do pagamento ou de parte do 
pagamento concedido ou a conceder 
relativamente ao qual os critérios de 
elegibilidade ou os compromissos tenham 
sido respeitados.

Suprimido

Or. en

Alteração 440
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Caso a legislação da União o preveja, os 
Estados-Membros devem igualmente 
impor sanções sob forma de redução ou 
exclusão do pagamento ou de parte do 
pagamento concedido ou a conceder 
relativamente ao qual os critérios de 
elegibilidade ou os compromissos tenham 
sido respeitados.

Caso a legislação da União o preveja, se 
for caso disso, sujeita a pormenores 
estabelecidos em atos de execução, os 
Estados-Membros devem igualmente 
impor sanções sob forma de redução ou 
exclusão do pagamento ou de parte do 
pagamento concedido ou a conceder 
relativamente ao qual os critérios de 
elegibilidade ou os compromissos tenham 
sido respeitados.

Or. en

Alteração 441
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O montante da redução do apoio deve ser 
determinado em função da gravidade, 
extensão, duração e recorrência do 
incumprimento constatado, podendo ir até 
à exclusão total de um ou vários regimes 
de ajuda ou medidas de apoio num ou mais 
anos civis.

Em função da gravidade, extensão, duração 
e recorrência do incumprimento, as 
sanções administrativas aplicadas podem 
ir até à exclusão total de um ou vários 
regimes de ajuda ou medidas de apoio num 
ou mais anos civis.

Or. de

Alteração 442
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O montante da redução do apoio deve ser O montante da redução do apoio deve ser 
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determinado em função da gravidade, 
extensão, duração e recorrência do 
incumprimento constatado, podendo ir até 
à exclusão total de um ou vários regimes 
de ajuda ou medidas de apoio num ou mais 
anos civis.

determinado em função da gravidade, 
extensão, duração e recorrência do 
incumprimento constatado, podendo ir até 
à exclusão total de um ou vários regimes 
de ajuda ou medidas de apoio num ou mais 
anos civis. Na avaliação do risco para os 
fundos públicos de modo proporcional e 
no cálculo da redução do apoio devido a 
infração por parte de um requerente das 
disposições do acordo para a concessão 
do referido apoio, as autoridades 
responsáveis garantem que a taxa de 
redução reflete os custos reais para a 
sociedade decorrentes dessa infração, 
tendo em conta o artigo 60.º.

Or. en

Justificação

Na avaliação da dimensão das reduções do apoio por infrações de condicionalidade (por 
oposição às sanções aplicadas a condições de elegibilidade), já são utilizados os critérios 
gravidade (grave/não grave), extensão (dos efeitos) e duração (o tempo necessário para um 
sistema recuperar/ para que uma infração deixe de constituir um risco ambiental/para a 
saúde pública) para considerar as taxas de redução; no entanto, por vezes estas taxas não 
são realistas. De acordo com o princípio de proporcionalidade, se os custos para a sociedade 
forem elevados, as reduções também devem ser elevadas.

Alteração 443
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O montante da redução do apoio deve ser 
determinado em função da gravidade, 
extensão, duração e recorrência do 
incumprimento constatado, podendo ir até 
à exclusão total de um ou vários regimes 
de ajuda ou medidas de apoio num ou mais 
anos civis.

O montante da redução do apoio deve ser 
determinado em proporção da gravidade e 
natureza da infração constatada, em 
função da gravidade, extensão, duração e 
recorrência do incumprimento constatado, 
podendo ir até à exclusão total de um ou 
vários regimes de ajuda ou medidas de 
apoio num ou mais anos civis.

Or. en
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Justificação

O termo "gravidade" parece ser mais adequado do que o termo "dimensão" por motivos de 
coerência do enunciado do Regulamento.

Alteração 444
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Na determinação da gravidade do 
incumprimento, as autoridades 
responsáveis pela aplicação das reduções 
têm em conta que, em função da natureza 
dos incidentes de poluição ou das crises 
de saúde pública, com alguns tipos de 
incumprimento a superfície inicial em que 
a infração é constatada pode ser reduzida, 
mas as consequências podem cobrir uma 
superfície muito maior ou estender-se por 
muitos anos.

Or. en

Alteração 445
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os montantes afetados pela retirada 
referida no n.º 1 e pelas sanções referidas 
no n.º 2 devem ser recuperados na íntegra.

3. Os montantes afetados pela retirada 
referida no n.º 1 e pelas sanções referidas 
no n.º 2 devem ser recuperados na íntegra, 
sem prejuízo do artigo 56.º, n.º 3.

Or. de
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Justificação

A recuperação de montantes reduzidos provoca uma carga burocrática considerável. Por 
conseguinte, os valores inferiores a um determinado limite mínimo não devem ser 
recuperados, garantindo-se assim a relação de custo/benefício.

Alteração 446
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os montantes afetados pela retirada 
referida no n.º 1-A e pelas sanções 
administrativas referidas no n.º 2 serão 
escalonados em proporção da gravidade e 
natureza da infração constatada, de 
acordo com a gravidade, extensão, 
duração e recorrência do incumprimento 
constatado.

Or. en

Justificação

O termo "gravidade" parece ser mais adequado do que o termo "dimensão" por motivos de 
coerência do enunciado do Regulamento.

Alteração 447
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As retiradas e reduções resultantes 
do incumprimento das obrigações 
referidas no título III, capítulo II, do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012 não 
excedem o montante do pagamento 
referido nesse capítulo.
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Os montantes afetados pela retirada 
referida neste número são
disponibilizados como apoio da União no 
âmbito dos programas de desenvolvimento 
rural financiados pelo FEADER, tal 
como especificado no Regulamento (UE) 
n.º [...] [RDR], e são concedidos a
agricultores ou grupos de agricultores que 
tomem medidas para promover o 
desenvolvimento sustentável.

Or. en

Alteração 448
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 65-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 65.º-A
Retiradas e reduções no que diz respeito 
ao pagamento para práticas agrícolas 
benéficas para o clima e o ambiente

Não obstante o disposto no artigo 65.º, a 
soma das retiradas e reduções aplicadas 
de acordo com o referido artigo,
resultantes do incumprimento das 
obrigações referidas no título III, capítulo 
II, do Regulamento... (Pagamentos 
diretos) pode exceder o montante do 
pagamento referido nesse capítulo.

Or. en

Alteração 449
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 65-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 65.º-A
Retiradas e reduções no que diz respeito 
ao pagamento para práticas agrícolas 
benéficas para o clima e o ambiente.

Não obstante o disposto no artigo 65.º, a 
soma das retiradas e reduções aplicadas 
de acordo com o referido artigo,
resultantes do incumprimento das 
obrigações referidas no título III, capítulo 
II, do Regulamento XXX (DP) não excede
o montante do pagamento referido nesse 
capítulo.

Or. en

Justificação

As sanções por incumprimento das medidas de ecologização devem ser limitadas ao 
pagamento efetivo da ecologização apresentado ao agricultor.

Alteração 450
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) Os procedimentos e critérios técnicos 
relacionados com as medidas e sanções 
referidas no n.º 1 sempre que seja 
constatado o incumprimento de qualquer 
obrigação decorrente da aplicação do 
presente regulamento.

Or. de

Alteração 451
Hans-Peter Mayer
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Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os procedimentos e critérios técnicos 
relacionados com as medidas e sanções 
referidas no n.º 1 sempre que seja 
constatado o incumprimento de qualquer 
obrigação decorrente da aplicação da 
legislação pertinente;

Suprimido

Or. de

Justificação

Não se trata de uma decisão puramente técnica.

Alteração 452
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Título V – capítulo I-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Capítulo I-A (novo)
Sistema de controlo e sanções 
administrativas no domínio da

ecologização

Or. en

Alteração 453
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 67-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 67.º-A (novo)
Controlos relativos à ecologização
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1. Os Estados-Membros utilizam, se for 
caso disso, o sistema integrado 
estabelecido no título V, capítulo II, 
nomeadamente os elementos referidos no 
artigo 69.º, n.º 1, alíneas a), b), d), e) e f).
2. Os Estados-Membros procedem a 
controlos no local para verificar o 
cumprimento, pelos beneficiários, das 
obrigações estabelecidas no título III, 
capítulo II, do Regulamento (DP) n.º xxx. 
Consoante as medidas de ecologização, os 
Estados-Membros podem decidir realizar 
controlos administrativos quando se 
consiga demonstrar que estes são 
igualmente eficazes.
3. Para efeito de controlos no local, os 
Estados-Membros estabelecem um plano 
de amostragem das explorações agrícolas 
e/ou dos beneficiários, que pode ser 
idêntico à amostra para controlos no local 
exigida no artigo 75.º.
4. Os controlos no local são realizados de 
modo a verificar o cumprimento de todas 
as medidas de ecologização pertinentes na 
exploração.
5. A Comissão é habilitada a adotar por 
meio de atos delegados, nos termos do 
artigo 111.º, a realização dos controlos 
destinados a verificar o cumprimento das 
obrigações referidas no título III, capítulo 
II, do Regulamento (DP) n.º xxx.

Or. en

Alteração 454
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 67-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 67.º-B (novo)
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Aplicação das sanções administrativas 
relativas à ecologização

1. Sempre que se constate que um 
beneficiário não cumpre as obrigações 
estabelecidas no título III, capítulo II, do 
Regulamento (DP) n.º xxx, o apoio 
correspondente será retirado, no todo ou 
em parte.
2. O montante da redução do apoio é 
determinado em função da gravidade, 
extensão, duração e recorrência do 
incumprimento constatado.

Or. en

Alteração 455
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 67-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 67.º-C (novo)
Poderes delegados

1. A Comissão é habilitada a adotar, nos 
termos do artigo 111.º, atos delegados que 
estabeleçam regras detalhadas no que 
respeita ao estabelecimento de uma base 
harmonizada para o cálculo das sanções 
administrativas referidas no artigo 67.º-B, 
tendo em conta as reduções devidas à 
disciplina financeira e ao cálculo e à 
aplicação de sanções referido no artigo 
67.º-B. 

Or. en

Alteração 456
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre
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Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3–A. Os Estados-Membros podem fazer 
uso, nos termos adequados, de meios 
tecnológicos para a criação do "sistema 
integrado".

Or. en

Alteração 457
George Lyon, Sylvie Goulard, Liam Aylward

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3–A. Os Estados-Membros podem fazer 
uso, nos termos adequados, de meios 
tecnológicos para a criação do sistema 
integrado.

Or. en

Justificação

A alteração 78 do relator é demasiado prescritiva, podendo originar uma sobrecarga 
desnecessária; neste contexto, é preferível o termo "apropriado" ao termo "máximo".

Alteração 458
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Um sistema único de registo da 
identidade de cada beneficiário do apoio 
referido no artigo 68.º, n.º 2, que apresenta 
um pedido de ajuda ou um pedido de 

f) Um sistema de registo da identidade de 
cada beneficiário do apoio referido no 
artigo 68.º, n.º 2, que apresenta um pedido 
de ajuda ou um pedido de pagamento.



PE494.482v02-00 22/190 AM\910034PT.doc

PT

pagamento.

Or. en

Justificação

Os sistemas devem incidir mais nos resultados do que nos processos administrativos 
especificados e, como tal, permitir que os Estados-Membros adaptem os sistemas às suas 
necessidades.

Alteração 459
George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Um sistema único de registo da 
identidade de cada beneficiário do apoio 
referido no artigo 68.º, n.º 2, que apresenta 
um pedido de ajuda ou um pedido de 
pagamento.

f) Um sistema de registo da identidade de 
cada beneficiário do apoio referido no 
artigo 68.º, n.º 2, que apresenta um pedido 
de ajuda ou um pedido de pagamento.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ser livres de administrar o sistema como entenderem, desde que 
funcione.

Alteração 460
Jim Higgins, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se for caso disso, o sistema integrado 
inclui um sistema de identificação e 
registo de animais, estabelecido nos 
termos do Regulamento (CE) 
n.º 1760/2000 do Parlamento Europeu e 
do Conselho e do Regulamento (CE) 

Suprimido
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n.º 21/2004 do Conselho.

Or. en

Justificação

Dadas as complicações associadas à aplicação do Regulamento (CE) n.º 21/2004, não deve 
fazer parte do sistema integrado de gestão e de controlo.

Alteração 461
Julie Girling, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esta base de dados deve permitir, 
nomeadamente, a consulta, junto da 
autoridade competente do Estado-Membro, 
dos dados relativos aos anos civis e/ou às 
campanhas de comercialização a partir de 
2000. Permite ainda a consulta direta e 
imediata dos dados relativos, pelo menos, 
aos últimos cinco anos civis consecutivos.

Esta base de dados deve permitir, 
nomeadamente, a consulta, junto da 
autoridade competente do Estado-Membro, 
dos dados relativos aos anos civis e/ou às 
campanhas de comercialização a partir de 
2010. Isto não se aplica aos 
Estados-Membros para os quais já foi 
feito o cálculo do valor unitário dos 
direitos ao pagamento nos termos do 
artigo 22.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 
n.º xxx/xxx [DP]. Para todos os 
Estados-Membros, a referida base de 
dados permite a consulta direta e imediata 
dos dados relativos, pelo menos, aos 
últimos quatro anos civis consecutivos.

Or. en

Justificação

O ano a partir do qual devem ser armazenados dados para consulta deve ser atualizado de 
2000 para 2010. De igual modo, aumentar o número de anos que os dados têm de ser 
armazenados para consulta direta e imediata implica custos acrescidos para os organismos 
pagadores, o que não se justifica. Como tal, este período deve ser fixado em quatro anos.

Alteração 462
Juozas Imbrasas
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Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esta base de dados deve permitir, 
nomeadamente, a consulta, junto da 
autoridade competente do Estado-Membro, 
dos dados relativos aos anos civis e/ou às 
campanhas de comercialização a partir de 
2000. Permite ainda a consulta direta e 
imediata dos dados relativos, pelo menos, 
aos últimos cinco anos civis consecutivos.

Esta base de dados deve permitir, 
nomeadamente, a consulta, junto da 
autoridade competente do Estado-Membro, 
dos dados relativos aos anos civis e/ou às 
campanhas de comercialização a partir de 
2000. Contudo, os Estados-Membros que 
aderiram à UE em 2004 podem assegurar 
a consulta de dados apenas a partir de 
2004. Permite ainda a consulta direta e 
imediata dos dados relativos, pelo menos, 
aos últimos cinco anos civis consecutivos.

Or. lt

Alteração 463
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem criar bases 
de dados descentralizadas, desde que essas 
bases, bem como os procedimentos 
administrativos relativos ao registo e à 
consulta dos dados, sejam concebidos de 
forma homogénea em todo o território do 
Estado-Membro em questão e sejam 
compatíveis entre si, a fim de permitir 
controlos cruzados.

2. Os Estados-Membros podem criar bases 
de dados descentralizadas, desde que essas 
bases, bem como os procedimentos 
administrativos relativos ao registo e à 
consulta dos dados, sejam concebidos em 
todo o território do Estado-Membro em 
questão e de modo a permitir controlos 
cruzados.

Or. en

Justificação

Trata-se de uma simplificação que incide mais nos resultados do que nos processos 
administrativos especificados e, como tal, permite que os Estados-Membros adaptem os 
sistemas às suas necessidades.
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Alteração 464
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem criar bases 
de dados descentralizadas, desde que essas 
bases, bem como os procedimentos 
administrativos relativos ao registo e à 
consulta dos dados, sejam concebidos de 
forma homogénea em todo o território do 
Estado-Membro em questão e sejam 
compatíveis entre si, a fim de permitir 
controlos cruzados.

2. Os Estados-Membros podem criar bases 
de dados descentralizadas, desde que essas 
bases, bem como os procedimentos 
administrativos relativos ao registo e à 
consulta dos dados, sejam concebidos em 
todo o território do Estado-Membro em 
questão de modo a permitir controlos 
cruzados.

Or. en

Justificação

Esta alteração proporciona uma simplificação que incide mais nos resultados do que nos 
processos administrativos especificados e, como tal, permite que os Estados-Membros
adaptem os sistemas às suas necessidades.

Alteração 465
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O sistema de identificação das parcelas 
agrícolas é estabelecido com base em 
mapas, documentos cadastrais ou outras 
referências cartográficas. Devem ser 
utilizadas técnicas empregadas nos 
sistemas informatizados de informação 
geográfica, incluindo ortoimagens aéreas 
ou espaciais, com um padrão homogéneo 
que garanta um rigor pelo menos 
equivalente ao da cartografia à escala de 

O sistema de identificação das parcelas 
agrícolas é estabelecido com base em 
mapas, documentos cadastrais ou outras 
referências cartográficas. Devem ser 
utilizadas técnicas empregadas nos 
sistemas informatizados de informação 
geográfica, incluindo ortoimagens aéreas 
ou espaciais, com um padrão homogéneo 
que garanta um rigor pelo menos 
equivalente ao da cartografia à escala de 
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1:5 000. 1:10 000.

Or. en

Justificação

A atual precisão dos mapas já é extremamente elevada; a proposta de alteração para 1:5 000 
significaria um esforço considerável de reformulação da cartografia com consequentes 
perturbações para os agricultores.

Alteração 466
George Lyon, Marit Paulsen

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O sistema de identificação das parcelas 
agrícolas é estabelecido com base em 
mapas, documentos cadastrais ou outras 
referências cartográficas. Devem ser 
utilizadas técnicas empregadas nos 
sistemas informatizados de informação 
geográfica, incluindo ortoimagens aéreas 
ou espaciais, com um padrão homogéneo 
que garanta um rigor pelo menos 
equivalente ao da cartografia à escala de 
1:5 000.

O sistema de identificação das parcelas 
agrícolas é estabelecido com base em 
mapas, documentos cadastrais ou outras 
referências cartográficas. Devem ser 
utilizadas técnicas empregadas nos 
sistemas informatizados de informação 
geográfica, incluindo ortoimagens aéreas 
ou espaciais, com um padrão homogéneo 
que garanta um rigor pelo menos 
equivalente ao da cartografia à escala de 
1:10 000.

Or. en

Justificação

O nível de precisão atingido com a atual escala de 1:10 000 é suficiente, pelo que não é 
necessária mais precisão. Como tal, uma mudança para a escala de 1:5 000 representaria 
custos administrativos desnecessários.

Alteração 467
Juozas Imbrasas

Proposta de regulamento
Artigo 71 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O sistema de identificação das parcelas 
agrícolas é estabelecido com base em 
mapas, documentos cadastrais ou outras 
referências cartográficas. Devem ser 
utilizadas técnicas empregadas nos 
sistemas informatizados de informação 
geográfica, incluindo orto-imagens aéreas 
ou espaciais, com um padrão homogéneo 
que garanta um rigor pelo menos 
equivalente ao da cartografia à escala de 
1:5 000.

O sistema de identificação das parcelas 
agrícolas é estabelecido com base em 
mapas, documentos cadastrais ou outras 
referências cartográficas. Devem ser 
utilizadas técnicas empregadas nos 
sistemas informatizados de informação 
geográfica, incluindo orto-imagens aéreas 
ou espaciais, com um padrão homogéneo 
que garanta um rigor pelo menos
equivalente ao da cartografia à escala de 
1:1 000.

Or. lt

Alteração 468
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O sistema de identificação das parcelas 
agrícolas é estabelecido com base em 
mapas, documentos cadastrais ou outras 
referências cartográficas. Devem ser 
utilizadas técnicas empregadas nos 
sistemas informatizados de informação 
geográfica, incluindo ortoimagens aéreas 
ou espaciais, com um padrão homogéneo 
que garanta um rigor pelo menos 
equivalente ao da cartografia à escala de 
1:5 000.

O sistema de identificação das parcelas 
agrícolas é estabelecido com base em 
mapas, documentos cadastrais ou outras 
referências cartográficas. Devem ser 
utilizadas técnicas empregadas nos 
sistemas informatizados de informação 
geográfica, incluindo ortoimagens aéreas 
ou espaciais, com um padrão homogéneo 
que garanta um rigor pelo menos 
equivalente ao da cartografia à escala de 
1:5 000 e, ao mesmo tempo, tendo em 
conta uma margem máxima de delineação 
de fronteiras de 1,5 m.

Or. en

Alteração 469
Jens Rohde
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Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem decidir não 
incluir essas parcelas agrícolas com 
características da paisagem ou faixas de 
proteção no sistema de identificação das 
parcelas agrícolas.

Or. en

Justificação

Esta alteração reduz significativamente os custos administrativos.

Alteração 470
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Os elementos que permitam 
identificar todas as parcelas agrícolas da 
exploração, a respetiva superfície 
expressa em hectares com uma casa 
decimal, a localização e, se for caso disso, 
a utilização, e se se trata de uma parcela 
agrícola irrigada;

Or. en

Justificação

A atual precisão causa uma sobrecarga administrativa associada à identificação e 
quantificação da parcela. O nível de precisão de 0,01 ha determina a necessidade de retirar 
de uma parcela as superfícies não elegíveis com mais de 100 m2. A retirada de pequenas 
superfícies resulta numa fragmentação das parcelas agrícolas. Estas superfícies costumam 
ser constituídas por árvores, arbustos ou obstáculos, muitas vezes com valor ambiental. Além 
disso, os investigadores consideram impossível estabelecer limites tão rigorosos.
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Alteração 471
George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Todas as parcelas agrícolas da 
exploração, bem como a superfície não 
agrícola relativamente à qual é solicitado o 
apoio referido no artigos 68.º, n.º 2;

a) Todas as parcelas agrícolas da 
exploração, bem como a superfície não 
agrícola relativamente à qual é solicitado o 
apoio referido no artigo 68.º, n.º 2; porém, 
não há necessidade de declarar as 
parcelas agrícolas com características da 
paisagem ou faixas de proteção; no 
entanto, o beneficiário deve indicar, no 
seu pedido, que tem parcelas agrícolas
deste tipo à sua disposição e, a pedido das 
autoridades competentes, deve indicar a 
localização dessas parcelas;

Or. en

Justificação

Esta alteração resultaria numa redução da sobrecarga para os agricultores e os organismos 
pagadores, sobretudo dada a complexidade de administração do novo sistema de pagamento.

Alteração 472
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Os agricultores não são obrigados a 
declarar as parcelas agrícolas que 
apresentam certas características da 
paisagem ou faixas de proteção. No 
entanto, esses agricultores devem indicar, 
no seu pedido, que têm parcelas agrícolas 
desse tipo à sua disposição e, a pedido das 
autoridades competentes, devem indicar a 
localização dessas parcelas;
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Or. en

Justificação

Esta alteração tem como objetivo reduzir a sobrecarga para os agricultores e os organismos 
pagadores, sobretudo dada a complexidade do pagamento da ecologização.

Alteração 473
Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do presente artigo, caso o 
beneficiário referido no primeiro 
parágrafo seja uma organização sem fins 
lucrativos legalmente registada, cujo 
objetivo primordial do ponto de vista 
jurídico e constitucional seja a proteção e 
gestão ativa das terras e/ou do ambiente 
histórico para efeitos de conservação e 
benefício público, um Estado-Membro 
pode optar por reconhecer as suas 
explorações ou um agrupamento de 
explorações como empresas individuais e 
distintas.

Or. en

Justificação

Determinados tipos de organizações sem fins lucrativos gerem várias explorações agrícolas 
com o objetivo de garantir uma abordagem agrícola mais sustentável e ecológica. Por 
conseguinte, é razoável permitir que os Estados-Membros tratem várias explorações deste 
tipo de organização como empresas individuais e distintas a fim de apresentar pedidos de 
ajuda e pedidos de pagamento para simplificar as exigências administrativas complexas e 
reduzir os custos desproporcionais associados para o beneficiário e para os organismos 
pagadores nacionais.

Alteração 474
Wojciech Michał Olejniczak
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Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem decidir 
que um pedido de ajuda ou um pedido de 
pagamento que preencha os requisitos 
fixados no n.º 1 permanecerá válido 
durante vários anos, sobretudo se a 
proporção de cada uma das unidades das 
superfícies agrícolas que fazem parte da 
exploração agrícola do beneficiário ou 
das outras superfícies sujeitas ao apoio 
em conformidade com o Regulamento 
(UE) n.º xxx/xxx [DP] ou o Regulamento 
(UE) n.º xxx/xxx [DR] não for alterada 
durante o período de validade do pedido. 
Os respetivos beneficiários estão 
obrigados a comunicar quaisquer 
alterações às informações inicialmente 
fornecidas e a apresentar uma 
confirmação anual sob a forma de uma 
declaração de participação.

Or. pl

Justificação

A fim de proceder a uma simplificação necessária do sistema relativo à solicitação de 
subvenções agrícolas convém que os Estados-Membros possam adotar decisões relativas a 
vários anos, de cada vez. Isso deve referir-se em especial a agricultores que seguem um 
modelo de produção agrícola tradicional ou um modelo programado com antecedência.

Alteração 475
Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem decidir 
que um pedido de ajuda ou um pedido de 
pagamento que preencha os requisitos 
estabelecidos no n.º 1 permanecerá válido 
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durante o período de vigência do 
compromisso assumido, desde que os 
respetivos beneficiários estejam obrigados 
a comunicar anualmente quaisquer 
alterações às informações inicialmente 
fornecidas.

Or. it

Alteração 476
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem decidir 
que um pedido de ajuda ou um pedido de 
pagamento que cumpra os requisitos 
fixados no n.º 1 permanecerá válido 
durante vários anos desde que os 
respetivos beneficiários estejam obrigados 
a comunicar quaisquer alterações às 
informações inicialmente fornecidas.

Or. en

Justificação

Presentemente, depois de ter sido apresentado e aprovado um pedido até 15 de maio ao 
abrigo de um regime agroambiental, não há necessidade de os titulares dos acordos 
apresentarem um pedido de pagamento físico para todos os anos subsequentes do regime, 
pelo que é benéfica a manutenção da presente disposição.

Alteração 477
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Marit Paulsen

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem decidir 
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que um pedido de ajuda ou um pedido de 
pagamento que cumpra os requisitos 
fixados no n.º 1 permanecerá válido 
durante vários anos desde que os 
respetivos beneficiários estejam obrigados 
a comunicar quaisquer alterações às 
informações inicialmente fornecidas. 
Contudo, o pedido plurianual está sujeito 
a confirmação anual pelo beneficiário.

Or. en

Justificação

A parte final da Alteração 79 do relator é de natureza executória.

Alteração 478
Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. O pedido de ajuda ou o pedido de 
pagamento para os prémios 
agroambientais que preencha os 
requisitos estabelecidos no n.º 1 
permanecerá válido durante o período de 
vigência do compromisso assumido, desde 
que os respetivos beneficiários estejam 
obrigados a comunicar anualmente 
quaisquer alterações às informações 
inicialmente fornecidas. 

Or. it

Alteração 479
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros podem decidir 
se pretendem utilizar as informações 
constantes dos pedidos entregues para 
fins de previsões da produção agrícola.

Or. pl

Justificação

O facto de se permitir aos Estados-Membros utilizar os dados entregues nos pedidos para 
fins de previsões da produção agrícola pode resultar numa maior capacidade dos mesmos de 
tomarem medidas para fazer frente a situações de crise nos mercados agrícolas.

Alteração 480
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A) Em derrogação do disposto no n.º 1, 
no caso de pagamentos diretos e medidas 
plurianuais de desenvolvimento rural 
relativas a superfícies e animais, um 
Estado-Membro pode renunciar à entrega 
de pedidos de pagamento anuais, se 
instituir procedimentos alternativos 
eficazes para realizar os controlos 
administrativos previstos e não se 
verificarem alterações relativamente ao 
pedido de pagamento inicial.

Or. de

Justificação

A renúncia a pedidos de pagamento anuais pode reduzir substancialmente os ónus para o 
requerente. Este regime baseia-se no regime atual decorrente do artigo 3.º do Regulamento 
(UE) n.º 65/2011 da Comissão que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) 
n.º 1698/2005 do Conselho relativas aos procedimentos de controlo e à condicionalidade no 
que respeita às medidas de apoio ao desenvolvimento rural.



AM\910034PT.doc 35/190 PE494.482v02-00

PT

Alteração 481
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 74 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O sistema único de registo da identidade 
dos beneficiários do apoio referido no 
artigo 68.º, n.º 2, deve garantir que todos os 
pedidos de ajuda e de pagamento 
apresentados pelo mesmo beneficiário 
podem ser identificados como tal.

O sistema de registo da identidade dos 
beneficiários do apoio referido no artigo 
68.º, n.º 2, deve garantir que todos os 
pedidos de ajuda e de pagamento 
apresentados pelo mesmo beneficiário 
podem ser identificados como tal.

Or. en

Justificação

Os sistemas devem incidir mais nos resultados do que nos processos administrativos 
especificados e, como tal, permitir que os Estados-Membros adaptem os sistemas às suas 
necessidades.

Alteração 482
George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 74 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O sistema único de registo da identidade 
dos beneficiários do apoio referido no 
artigo 68.º, n.º 2, deve garantir que todos os 
pedidos de ajuda e de pagamento 
apresentados pelo mesmo beneficiário 
podem ser identificados como tal.

O sistema de registo da identidade dos 
beneficiários do apoio referido no artigo 
68.º, n.º 2, deve garantir que todos os 
pedidos de ajuda e de pagamento 
apresentados pelo mesmo beneficiário 
podem ser identificados como tal.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ser livres de administrar o sistema como entenderem, desde que 
funcione.
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Alteração 483
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 75 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em conformidade com o artigo 61.º, os 
Estados-Membros, por intermédio dos 
organismos pagadores ou dos organismos 
por estes mandatados, realizam controlos 
administrativos dos pedidos de ajuda, a fim 
de verificarem as condições de 
elegibilidade para a ajuda. Esses controlos 
são completados por controlos no local.

1. Em conformidade com o artigo 61.º, os 
Estados-Membros, por intermédio dos 
organismos pagadores ou dos organismos 
por estes mandatados, realizam controlos 
administrativos dos pedidos de ajuda, a fim 
de verificarem as condições de 
elegibilidade para a ajuda. Esses controlos 
são completados por controlos no local, 
cuja finalidade é vigiar a conformidade 
com as disposições dos regimes de ajuda e 
o nível de risco inerente e cujo número 
será ajustado de acordo com os riscos 
inerentes e de controlo.

Or. en

Justificação

Esta formulação clarifica a necessidade e o objetivo dos controlos no local aleatórios.

Alteração 484
George Lyon, Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 75 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em conformidade com o artigo 61.º, os 
Estados-Membros, por intermédio dos 
organismos pagadores ou dos organismos 
por estes mandatados, realizam controlos 
administrativos dos pedidos de ajuda, a fim 
de verificarem as condições de 
elegibilidade para a ajuda. Esses controlos 
são completados por controlos no local.

1. Em conformidade com o artigo 61.º, os 
Estados-Membros, por intermédio dos 
organismos pagadores ou dos organismos 
por estes mandatados, realizam controlos 
administrativos dos pedidos de ajuda, a fim 
de verificarem as condições de 
elegibilidade para a ajuda. Esses controlos 
são completados por controlos no local, 
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cuja finalidade é vigiar a conformidade 
com as disposições dos regimes de ajuda e 
o nível de risco inerente e cujo número 
será ajustado de acordo com os riscos 
inerentes e de controlo.

Or. en

Justificação

Esta formulação clarifica a alteração 80 do relator.

Alteração 485
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 75 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Cada Estado-Membro designa uma 
autoridade encarregada de assegurar a 
coordenação dos controlos previstos no 
presente capítulo.

Or. es

Justificação

A Comissão omitiu o texto referente à designação de uma autoridade encarregada de 
assegurar a coordenação dos controlos. A manutenção desta estrutura é fundamental, 
sobretudo nos países onde é necessário coordenar vários organismos pagadores.

Alteração 486
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 75 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Cada Estado-Membro designa uma 
autoridade encarregada de assegurar a 
coordenação dos controlos previstos no 
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presente capítulo.

Or. es

Justificação

Em Estados-Membros com entidades regionais, é necessário manter esta estrutura em virtude 
da necessidade de coordenar vários organismos pagadores num mesmo território.

Alteração 487
George Lyon, Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 75 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeito de controlos no local, os 
Estados-Membros devem estabelecer um 
plano de amostragem das explorações 
agrícolas e/ou dos beneficiários.

2. Para efeito de controlos no local, os 
Estados-Membros devem estabelecer um 
plano de amostragem das explorações 
agrícolas e/ou dos beneficiários, 
constituído por uma parte aleatória, a fim 
de obter uma taxa de erro representativa, 
e por uma parte com base no risco, o que 
permite uma atenção prioritária aos 
pedidos de alto risco.

Or. en

Justificação

Esta alteração contém uma correção necessária à alteração 81 do relator.

Alteração 488
Robert Dušek

Proposta de regulamento
Artigo 75 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem recorrer a 
técnicas de teledeteção e ao sistema 
mundial de navegação por satélite (GNSS) 
para a realização dos controlos no local das 

3. Os Estados-Membros podem recorrer a 
técnicas de teledeteção, fotogrametria, 
métodos geodésicos e o sistema mundial de 
navegação por satélite (GNSS) para a 
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parcelas agrícolas. realização dos controlos no local das 
parcelas agrícolas.

Or. en

Alteração 489
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 75 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem recorrer a 
técnicas de teledeteção e ao sistema 
mundial de navegação por satélite (GNSS) 
para a realização dos controlos no local das 
parcelas agrícolas.

3. Os Estados-Membros podem recorrer a 
técnicas de teledeteção, fotogrametria, 
métodos geodésicos e o sistema mundial de 
navegação por satélite (GNSS) para a 
realização dos controlos no local das 
parcelas agrícolas.

Or. en

Alteração 490
Petri Sarvamaa

Proposta de regulamento
Artigo 75 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Se for possível controlar as medidas 
de ecologização apenas através dos 
clássicos controlos no local, a taxa de 
controlo será limitada a 1 %.

Or. en

Alteração 491
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Artigo 75 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. Será definida uma tolerância de 
medição para a medição da superfície 
com a aplicação de uma faixa de [1,25] m 
ao perímetro da parcela agrícola, 
independentemente do processo de 
medição.

Or. en

Justificação

É fundamental que o presente regulamento tenha em conta que todos os processos de 
medição têm o mesmo nível de tolerância. Presentemente, a tolerância técnica para os 
controlos no local é demasiado baixa. Os mesmos níveis de tolerância, independentemente do 
processo de medição, ajudariam a simplificar os processos e a obter resultados mais 
coerentes entre si.

Alteração 492
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Artigo 75 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. Se for possível controlar as medidas 
de ecologização apenas através dos 
clássicos controlos no local, a taxa de 
controlo será 1 %.

Or. en

Justificação

A taxa de controlo das medidas de ecologização deve ser limitada a 1 %, tal como nos 
controlos de condicionalidade.

Alteração 493
Robert Dušek

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os pagamentos no âmbito dos regimes e 
medidas de apoio referidos no artigo 68.º, 
n.º 2, são efetuados entre 1 de dezembro e 
30 de junho do ano civil seguinte. Os 
pagamentos são efetuados em duas 
prestações dentro desse período.

Os pagamentos no âmbito dos regimes e 
medidas de apoio referidos no artigo 68.º, 
n.º 2, são efetuados entre 16 de outubro e 
15 de outubro do ano civil seguinte. Os 
pagamentos são efetuados em duas 
prestações dentro desse período.

Or. en

Alteração 494
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os pagamentos no âmbito dos regimes e 
medidas de apoio referidos no artigo 68.º, 
n.º 2, são efetuados entre 1 de dezembro e
30 de junho do ano civil seguinte. Os 
pagamentos são efetuados em duas 
prestações dentro desse período.

Os pagamentos no âmbito dos regimes e 
medidas de apoio referidos no artigo 68.º, 
n.º 2, são efetuados entre 16 de outubro e 
15 de outubro do ano civil seguinte. Os 
pagamentos são efetuados em duas 
prestações dentro desse período.

Or. en

Alteração 495
Robert Dušek

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No entanto, entre 16 de outubro e 1 de 
dezembro, os Estados-Membros podem 
pagar adiantamentos até 50 %, no que diz 
respeito aos pagamentos diretos, e 75 %, 
no que diz respeito ao apoio concedido no 
âmbito do desenvolvimento rural, 
referidos no artigo 68.º, n.º 2.

Suprimido
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Or. en

Alteração 496
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No entanto, entre 16 de outubro e 1 de 
dezembro, os Estados-Membros podem 
pagar adiantamentos até 50 %, no que diz 
respeito aos pagamentos diretos, e 75 %, 
no que diz respeito ao apoio concedido no 
âmbito do desenvolvimento rural, 
referidos no artigo 68.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 497
Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No entanto, entre 16 de outubro e 1 de 
dezembro, os Estados-Membros podem 
pagar adiantamentos até 50 %, no que diz 
respeito aos pagamentos diretos, e 75 %, 
no que diz respeito ao apoio concedido no 
âmbito do desenvolvimento rural, referidos 
no artigo 68.º, n.º 2.

No entanto, antes de 1 de dezembro mas 
não antes de 16 de outubro, ou 15 de 
setembro para o apoio visado no artigo 
32.º do Regulamento (UE) n.º RDR/xxx, 
os Estados-Membros podem pagar 
adiantamentos até 50 %, no que diz 
respeito aos pagamentos diretos, e até 
75 %, no que diz respeito ao apoio 
concedido no âmbito do desenvolvimento 
rural, a que se refere o artigo 68.º, n.º 2.

Or. fr
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Alteração 498
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No entanto, entre 16 de outubro e 1 de 
dezembro, os Estados-Membros podem 
pagar adiantamentos até 50 %, no que diz 
respeito aos pagamentos diretos, e 75 %, 
no que diz respeito ao apoio concedido no 
âmbito do desenvolvimento rural, referidos 
no artigo 68.º, n.º 2.

No entanto, entre 16 de outubro e 1 de 
dezembro, os Estados-Membros podem 
pagar adiantamentos até 50 %, no que diz 
respeito aos pagamentos diretos, e até
75 %, no que diz respeito ao apoio 
concedido no âmbito do desenvolvimento 
rural, referidos no artigo 68.º, n.º 2.

Or. es

Alteração 499
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode, por meio de atos 
delegados em conformidade com o artigo 
111.º, autorizar os Estados-Membros a 
aumentar até 80 % as taxas previstas no 
parágrafo anterior, quando ocorrerem 
circunstâncias excecionais devidamente 
justificadas.

Or. es

Justificação

Deve ser acrescentada a possibilidade de aumento da taxa de adiantamentos, uma vez que 
está prevista no artigo 29.º, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 73/2009.

Alteração 500
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo da aplicação do parágrafo
anterior, a Comissão pode, por meio de 
atos de execução, autorizar os 
Estados-Membros a aumentar a taxa de 
adiantamento até 80 % nas regiões em 
que os agricultores enfrentem 
dificuldades financeiras graves em 
consequência de circunstâncias 
excecionais. Os atos de execução são 
adotados segundo o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 112.º, n.º 3.

Or. es

Justificação

Considera-se adequada a inserção da possibilidade de aumento da taxa de adiantamentos, a 
qual já se encontra prevista no artigo 29.º, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 73/2009.

Alteração 501
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os pagamentos referidos no n.º 1 não 
devem ser efetuados antes da conclusão da 
verificação das condições de elegibilidade, 
a realizar pelos Estados-Membros nos 
termos do artigo 75.º.

2. Os pagamentos no âmbito de um pedido 
individual referidos no n.º 1 não devem ser 
efetuados antes da conclusão da verificação 
das condições de elegibilidade, a realizar 
pelos Estados-Membros nos termos do 
artigo 75.º relativamente a esse pedido.

Or. en
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Alteração 502
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os pagamentos referidos no n.º 1 não 
devem ser efetuados antes da conclusão da 
verificação das condições de elegibilidade, 
a realizar pelos Estados-Membros nos 
termos do artigo 75.º.

2. Os pagamentos referidos no n.º 1 não 
devem ser efetuados antes da conclusão da 
verificação das condições de elegibilidade 
dos pedidos respeitantes ao pagamento de 
adiantamentos, a realizar pelos 
Estados-Membros nos termos do artigo 
75.º.

Or. es

Alteração 503
Jim Higgins, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os pagamentos referidos no n.º 1 não 
devem ser efetuados antes da conclusão da 
verificação das condições de elegibilidade, 
a realizar pelos Estados-Membros nos 
termos do artigo 75.º.

2. Os pagamentos no âmbito de um 
pagamento individual não devem ser 
efetuados antes da conclusão da verificação 
das condições de elegibilidade, a realizar 
pelos Estados-Membros nos termos do 
artigo 75.º relativamente a esse 
pagamento.

Or. en

Alteração 504
Petri Sarvamaa

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 2 – alínea a) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

a) Em derrogação ao disposto no n.º 2, os 
Estados-Membros podem decidir, tendo 
em conta o risco de sobrepagamento, 
disponibilizar até 50 % do montante 
referido no título III, capítulo II, do 
Regulamento … (Pagamentos diretos) e 
75 % do apoio concedido no âmbito do 
desenvolvimento rural, referido no 
artigo 68.º, n.º 2, uma vez terminados os 
controlos administrativos previstos no 
artigo 61.º, n.º 1. A percentagem de 
pagamento é idêntica para todos os 
beneficiários da medida ou do conjunto 
de operações.

Or. en

Alteração 505
George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em derrogação ao disposto no n.º 2, 
os Estados-Membros podem decidir, tendo 
em conta o risco de sobrepagamento, 
disponibilizar até 75 % do apoio 
concedido no âmbito do desenvolvimento 
rural, referido no artigo 68.º, n.º 2, uma 
vez terminados os controlos 
administrativos previstos no artigo 61.º, 
n.º 1. A percentagem de pagamento é 
idêntica para todos os beneficiários da 
medida ou do conjunto de operações.

Or. en

Justificação

Presentemente, os adiantamentos podem ser pagos depois de terminados todos os controlos 
administrativos relativos às medidas de desenvolvimento rural. Esta situação deve manter-se 
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como está. Porém, não deve ser aplicado o mesmo critério à componente "ecologização", no 
âmbito do primeiro pilar, já que acarretaria o risco de sobrecomplexificação do sistema de 
controlos para o primeiro pilar (as regras dos adiantamentos iriam divergir entre o regime 
de pagamento de base e os pagamentos de "ecologização").

Alteração 506
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Riikka Manner, Nils Torvalds, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em derrogação ao disposto no n.º 2, 
os Estados-Membros podem decidir, tendo 
em conta o risco de sobrepagamento, 
disponibilizar até 50 % do montante 
referido no título III, capítulo II, do 
Regulamento … (Pagamentos diretos) e 
75 % do apoio concedido no âmbito do 
desenvolvimento rural, referido no 
artigo 68.º, n.º 2, uma vez terminados os 
controlos administrativos previstos no 
artigo 61.º, n.º 1. A percentagem de 
pagamento é idêntica para todos os 
beneficiários da medida ou do conjunto 
de operações. Não haverá lugar a 
pagamentos diretos antes de 16 de 
outubro.

Or. en

Justificação

É frequente os agricultores dos Estados setentrionais terem de realizar mudanças tardias dos 
seus planos de sementeira devido às condições climáticas. Isto significa que os controlos 
podem, por vezes, começar e terminar bastante tarde. Os pagamentos tardios geram 
problemas graves para os beneficiários. O artigo 76 reforça consideravelmente as regras 
atuais relativas aos adiantamentos no quadro do desenvolvimento rural.

Alteração 507
Julie Girling
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Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em derrogação ao disposto no n.º 2, 
os Estados-Membros podem decidir, tendo 
em conta o risco de sobrepagamento, 
disponibilizar até 75 % do apoio 
concedido no âmbito do desenvolvimento 
rural, referido no artigo 68.º, n.º 2, uma 
vez terminados os controlos 
administrativos previstos no artigo 61.º, 
n.º 1. A percentagem de pagamento é 
idêntica para todos os beneficiários da 
medida ou do conjunto de operações.

Or. en

Alteração 508
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Mediante a revogação do primeiro 
parágrafo, a Comissão pode, através de 
atos de execução, autorizar os 
Estados-Membros, em função da situação 
orçamental, a realizar adiantamentos até 
50 % dos pagamentos, antes de 16 de 
outubro, nas regiões em que os 
agricultores enfrentem dificuldades 
financeiras graves em consequência de 
circunstâncias excecionais. Os atos de 
execução são adotados segundo o 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 112.º, n.º 3.

Or. es
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Alteração 509
Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 76-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 76.º–A
Transparência

Os Estados-Membros colocam à 
disposição, atempada e oportunamente, 
informações sobre os beneficiários dos 
fundos ao abrigo dos regimes de apoio 
enumerados no anexo I do Regulamento 
(UE) n.º xxx/xxx [DP] e do apoio 
concedido nos termos do Regulamento 
xxx/xxx [DR].
Essas informações são disponibilizadas 
com a devida observância dos requisitos 
de confidencialidade e segurança. Sempre 
que se refiram a pessoas singulares, a 
publicação limita-se ao nome do 
contratante ou do beneficiário, à sua 
localização, ao montante concedido e ao 
regime ao abrigo do qual foi concedido o 
apoio. A Comissão fixa os critérios de 
divulgação dos apoios concedidos 
mediante um ato de execução.

Or. en

Justificação

Os contribuintes têm direito a saber como é que os dinheiros públicos são gastos; por isso, é 
fundamental uma maior transparência da PAC, que constituirá uma proteção poderosa 
contra o desperdício, a fraude e o abuso dos fundos da UE.

Alteração 510
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

b-A) As características de base, as 
definições e as exigências de qualidade 
relativas à base de dados informatizada 
prevista no artigo 70.º;

Or. en

Alteração 511
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) As características de base, as 
definições e as exigências de qualidade 
relativas ao sistema de identificação das 
parcelas agrícolas previsto no artigo 71.º e 
à identificação dos beneficiários prevista 
no artigo 74.º;

Or. en

Alteração 512
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1 – alínea b-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-C) As características de base, as 
definições e as exigências de qualidade 
relativas ao sistema de identificação e 
registo dos direitos ao pagamento previsto 
no artigo 72.º;

Or. en
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Alteração 513
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1 – alínea b-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-D) Normas aplicáveis ao pedido de 
ajuda e aos pedidos de pagamento 
previstos no artigo 73.º, e ao pedido de 
direitos ao pagamento, nomeadamente no 
que se refere à data final para 
apresentação dos pedidos, às exigências 
quanto às informações mínimas que 
devem constar dos pedidos, às alterações 
ou à retirada de pedidos de ajuda, à 
dispensa da obrigação de apresentar um 
pedido de ajuda e à possibilidade de os 
Estados-Membros aplicarem 
procedimentos simplificados ou 
corrigirem erros manifestos;

Or. en

Alteração 514
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1 – alínea b-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-E) Normas relativas à realização dos 
controlos destinados a verificar o 
cumprimento das obrigações e a correção 
e integralidade das informações 
constantes do pedido de ajuda ou do 
pedido de pagamento.

Or. en

Alteração 515
Peter Jahr, Britta Reimers
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Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As disposições necessárias para uma 
definição harmonizada da base de cálculo 
da ajuda, incluindo regras relativas à 
forma de tratar determinados casos em 
que as superfícies elegíveis contenham 
certas características da paisagem ou 
árvores;

Suprimido

Or. de

Alteração 516
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As disposições necessárias para uma 
definição harmonizada da base de cálculo 
da ajuda, incluindo regras relativas à forma 
de tratar determinados casos em que as 
superfícies elegíveis contenham certas 
características da paisagem ou árvores;

b) As disposições necessárias para uma 
definição harmonizada da base de cálculo 
da ajuda, incluindo regras relativas à forma 
de tratar determinados casos em que as 
superfícies elegíveis contenham certas 
características da paisagem ou árvores; as 
regras de elegibilidade para controlo dos 
beneficiários são coerentes com a resposta 
aos desafios em matéria de alterações 
climáticas, perda da biodiversidade e 
mudança para uma agricultura 
sustentável, e não devem penalizar os 
sistemas agrícolas de elevado valor 
natural ou os sistemas agroflorestais 
extensivos, nem causar degradações da 
qualidade ambiental ou da biodiversidade. 
Deve prever-se uma certa flexibilidade 
com base nas habituais normas do 
Estado-Membro ou da região em causa e 
tais exceções, previamente justificadas, 
são encaradas em termos agronómicos, 
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ecológicos ou ambientais; 

Or. en

(Regulamento em vigor atualmente: artigo 34.º, n.os 2, 3 e 4, do Regulamento n.º 1122/2009 e 
os documentos atuais da Comissão de orientação 

http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Category_art_34_content)

Justificação

Na realidade, a presença de árvores nos sistemas agrícolas pode aumentar a funcionalidade 
agroecológica: os sistemas agroflorestais bem concebidos são muito mais produtivos do que 
as monoculturas. À semelhança do regulamento e dos documentos da Comissão de 
orientação em vigor atualmente, deve ser concedido aos Estados-Membros um certo grau de 
flexibilidade. Esta flexibilidade baseada no princípio da subsidiariedade deve ser mantida 
após a reforma, para permitir o devido reconhecimento dos sistemas de produção de elevado 
valor natural como terras elegíveis, que fornecem à sociedade bens públicos.

Alteração 517
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As disposições necessárias para uma 
definição harmonizada da base de cálculo 
da ajuda, incluindo regras relativas à 
forma de tratar determinados casos em 
que as superfícies elegíveis contenham 
certas características da paisagem ou 
árvores;

b) As disposições necessárias para uma 
definição harmonizada da base de cálculo 
da ajuda.

Or. de

Alteração 518
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) As disposições necessárias para uma 
definição harmonizada da base de cálculo 
da ajuda, incluindo regras relativas à 
forma de tratar determinados casos em 
que as superfícies elegíveis contenham 
certas características da paisagem ou 
árvores;

b) As disposições necessárias para uma 
definição harmonizada da base de cálculo 
da ajuda;

Or. de

Justificação

As disposições essenciais com teores pertinentes do ponto de vista político não podem ser 
reguladas no âmbito de atos delegados, devendo ser definidas no ato de base. O cálculo 
destas superfícies frequentemente numerosas e muito pequenas provoca uma carga 
burocrática desproporcionadamente elevada, pelo que se deverá encontrar uma solução não 
burocrática. Além disso, as características da paisagem têm um efeito positivo na Natureza e 
na manutenção de solos férteis.

Alteração 519
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Normas aplicáveis à realização dos 
controlos destinados a verificar o 
cumprimento das obrigações e a correção 
e integralidade das informações 
constantes do pedido de ajuda ou do 
pedido de pagamento.

Or. de

Alteração 520
Juozas Imbrasas

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 3 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Disposições destinadas a assegurar o 
tratamento harmonizado e proporcionado 
de irregularidades intencionais, situações 
de erros menores, acumulação de reduções 
e aplicação simultânea de diferentes 
reduções;

b) Disposições destinadas a assegurar o 
tratamento harmonizado e proporcionado 
de irregularidades graves, situações de 
erros menores, acumulação de reduções e 
aplicação simultânea de diferentes 
reduções;

Or. lt

Alteração 521
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As características de base, as definições 
e as exigências de qualidade relativas à 
base de dados informatizada prevista no 
artigo 70.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 522
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As características de base, as definições 
e as exigências de qualidade relativas ao 
sistema de identificação das parcelas 
agrícolas previsto no artigo 71.º e à 
identificação dos beneficiários prevista no 
artigo 74.º;

Suprimido

Or. en
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Alteração 523
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 78 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As características de base, as definições 
e as exigências de qualidade relativas ao 
sistema de identificação e registo dos 
direitos ao pagamento previsto no artigo 
72.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 524
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Normas respeitantes ao pedido de 
ajuda e aos pedidos de pagamento 
previstos no artigo 73.º, e ao pedido de 
direitos ao pagamento, nomeadamente no 
que se refere à data final para 
apresentação dos pedidos, às exigências 
quanto às informações mínimas que 
devem constar dos pedidos, às alterações 
ou à retirada de pedidos de ajuda, à 
dispensa da obrigação de apresentar um 
pedido de ajuda e à possibilidade de os 
Estados-Membros aplicarem 
procedimentos simplificados ou 
corrigirem erros manifestos;

Suprimido

Or. en
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Alteração 525
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 78 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Normas sobre a realização dos 
controlos destinados a verificar o 
cumprimento das obrigações e a correção 
e integralidade das informações 
constantes do pedido de ajuda ou do 
pedido de pagamento;

Suprimido

Or. de

Alteração 526
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Normas sobre a realização dos 
controlos destinados a verificar o 
cumprimento das obrigações e a correção 
e integralidade das informações 
constantes do pedido de ajuda ou do 
pedido de pagamento;

Suprimido

Or. en

Alteração 527
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) As definições técnicas necessárias à 
aplicação uniforme do presente capítulo;

Suprimido
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Or. en

Alteração 528
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 88

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 529
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 88 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fica também habilitada a 
adotar atos delegados nos termos do 
artigo 111.º relativamente a disposições 
sobre a realização dos controlos referidos 
no artigo 80.º no que diz respeito à 
seleção das empresas, à frequência e ao 
calendário dos controlos.

Or. de

Alteração 530
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 88 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Quando necessário, a Comissão adota, por 
meio de atos de execução, disposições que 

Quando necessário, a Comissão adota, por 
meio de atos de execução, disposições que 
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visem a aplicação uniforme do presente 
regulamento na União, em especial no que 
respeita:

visem a aplicação uniforme do presente 
capítulo na União, em especial no que 
respeita:

Or. en

Alteração 531
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 88 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) À realização dos controlos referidos no 
artigo 80.º, quanto à escolha das 
empresas, à taxa e ao calendário dos 
controlos;

Suprimido

Or. de

Alteração 532
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 89

Texto da Comissão Alteração

Artigo 89.º Suprimido
Outros controlos relativos a medidas 

aplicáveis ao mercado
1. Os Estados-Membros tomam medidas 
para assegurar que os produtos referidos 
no anexo I do Regulamento (UE) 
n.º xxx/xxx [sCMO] que não estejam 
rotulados em conformidade com as 
disposições desse regulamento não sejam 
colocados no mercado ou dele sejam 
retirados.
2. Sem prejuízo de quaisquer disposições 
específicas que possam ser adotadas pela 
Comissão, todas as importações para a 
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União dos produtos referidos no artigo 
129.º, n.º 1, alíneas a) e b), do 
Regulamento (UE) n.º xxx/xxx [sCMO] 
devem estar sujeitas a um sistema de 
controlo que permita verificar o 
cumprimento das condições estabelecidas 
no n.º 1 daquele artigo.
3. Os Estados-Membros devem efetuar 
controlos, com base numa análise dos 
riscos, a fim de verificar se os produtos 
referidos no anexo I do Regulamento 
(CE) n.º xxx/xxx [sCMO] são conformes 
com as regras estabelecidas na parte II, 
título II, capítulo II, secção 1, do 
Regulamento (UE) n.º xxx/xxx[sCMO] e 
aplicar sanções administrativas, conforme 
adequado.
4. A fim de proteger os fundos da União e 
a identidade, proveniência e qualidade do 
vinho da União, a Comissão é habilitada 
adotar atos delegados, nos termos do 
artigo 111.º, relativamente:
a) À criação de um banco de dados 
analítico de dados isotópicos, que ajudará 
a detetar fraudes, a construir com base 
em amostras recolhidas pelos 
Estados-Membros, e à definição de regras 
aplicáveis aos bancos de dados dos 
Estados-Membros;
b) Às regras aplicáveis aos organismos de 
controlo e à assistência mútua entre esses 
organismos;
c) Às regras aplicáveis à utilização 
comum dos resultados apurados pelos 
Estados-Membros;
d) Às regras sobre a aplicação de sanções 
no caso de circunstâncias excecionais.

Or. en

Alteração 533
Hans-Peter Mayer
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Proposta de regulamento
Artigo 90 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão é habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 111.º, no que diz respeito:
a) às medidas a adotar pelos 
Estados-Membros para impedir a 
utilização ilegal das denominações de 
origem protegidas e das indicações 
geográficas protegidas;
b) aos controlos e verificações a efetuar 
pelos Estados-Membros, incluindo  
exames.

Or. de

Justificação

Não se trata de decisões puramente técnicas.

Alteração 534
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 90 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As medidas a executar pelos 
Estados-Membros para impedir a 
utilização ilegal das denominações de 
origem protegidas e das indicações 
geográficas protegidas;

Suprimido

Or. de

Alteração 535
Hans-Peter Mayer
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Proposta de regulamento
Artigo 90 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Os controlos e verificações a efetuar 
pelos Estados-Membros, incluindo os 
exames.

Suprimido

Or. de

Alteração 536
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Artigo 91 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No caso de um beneficiário referido no 
artigo 92.º não cumprir, na sua exploração, 
as normas em matéria de condicionalidade 
estabelecidas no artigo 93.º, deve ser-lhe 
imposta uma sanção.

1. No caso de um beneficiário referido no 
artigo 92.º não cumprir, na sua exploração, 
as normas em matéria de condicionalidade 
estabelecidas no artigo 93.º, deve ser-lhe 
imposta uma sanção financeira.

Or. ro

Justificação

Alteração linguística aplicável a todo o documento. 

Alteração 537
George Lyon, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 91 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O incumprimento estiver relacionado 
com a atividade agrícola do beneficiário; e

b) O incumprimento estiver relacionado 
com a atividade agrícola do beneficiário; 
ou

Or. en
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Justificação

Estes elementos não são cumulativos; por conseguinte, há que alterar o texto original.

Alteração 538
George Lyon, Brian Simpson, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 91 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Não obstante o disposto no artigo 97.º, o 
incumprimento devido a falhas técnicas 
nos sistemas de identificação e registo de 
animais não é considerado resultante de 
"um ato ou omissão diretamente 
imputável ao beneficiário em causa".

Or. en

Justificação

Há que deixar bem claro no regulamento que as falhas técnicas dos leitores na aplicação das 
regras relativas à identificação e registo de animais não podem ser imputadas ao agricultor.

Alteração 539
Rareş–Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 91 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

Todavia, relativamente a superfícies 
florestais, a sanção não deve ser imposta se 
não tiver sido pedido apoio relativamente à 
superfície em causa, nos termos dos 
artigos 22.º, n.º 1, alínea a), 31.º e 35.º do 
Regulamento (UE) n.º xxx/xxx[DR].

Todavia, relativamente a superfícies 
florestais, a sanção não deve ser imposta se 
não tiver sido pedido apoio relativamente à 
superfície em causa, nos termos dos artigos 
22.º, n.º 1, alínea a), 31.º e 35.º do 
Regulamento (UE) n.º xxx/xxx[DR]. Além 
disso, esta sanção não é aplicável quando 
o incumprimento se deve a falha técnica 
dos sistemas de identificação e registo de 
animais.
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Or. en

Alteração 540
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 91 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Todavia, relativamente a superfícies 
florestais, a sanção não deve ser imposta se 
não tiver sido pedido apoio relativamente 
à superfície em causa, nos termos dos 
artigos 22.º, n.º 1, alínea a), 31.º e 35.º do 
Regulamento (UE) n.º xxx/xxx[DR].

Todavia, relativamente a superfícies 
florestais, a sanção não deve ser imposta.

Or. de

Alteração 541
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposta de regulamento
Artigo 91 – n.º 2–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2–A. Os Estados-Membros podem 
estabelecer um sistema de alerta para 
permitir aos beneficiários não 
cumpridores corrigir uma irregularidade 
antes de lhes ser aplicada uma sanção 
administrativa. Caso um Estado-Membro 
decida utilizar esta opção, a autoridade 
competente deve enviar ao beneficiário 
uma carta de aviso inicial a notificá-lo da 
constatação e da obrigação de tomar 
medidas corretivas. No ano seguinte, a 
autoridade competente também deve 
tomar as medidas necessárias para 
verificar se o beneficiário corrigiu o 
incumprimento constatado.
O referido sistema de alerta só é aplicável 
nos casos de primeiro incumprimento que 
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não seja considerado "grave" e cuja 
"extensão" esteja estritamente limitada à 
exploração agrícola do beneficiário 
responsável pelo incumprimento, segundo 
os critérios definidos no artigo 99.º–A.

Or. en

Justificação

Esta formulação clarifica a alteração 86 do relator. Um tal regime propiciaria uma melhor 
aceitação do sistema de condicionalidade por parte dos agricultores.

Alteração 542
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 91 – n.º 2 – parágrafo 2–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem estabelecer 
um sistema de alerta em caso de 
incumprimento. Os beneficiários devem 
receber um aviso no sentido de corrigirem
a irregularidade num determinado 
período de tempo antes que seja imposta 
uma sanção. As irregularidades graves 
continuam a ser sancionadas de imediato.

Or. en

Alteração 543
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 91 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos do presente título, 
entende-se por «exploração» o conjunto 
das unidades de produção e superfícies 
geridas pelo beneficiário referido no 

Suprimido
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artigo 92.º, situadas no território do 
mesmo Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa a coerência com o regulamento relativo aos pagamentos diretos, em que 
não existe referência a unidades de produção.

Alteração 544
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 91 – n.º 3–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3–A. Para efeitos do presente título, caso 
um beneficiário referido no artigo 92.º 
seja uma organização sem fins lucrativos 
legalmente registada, cujo objetivo 
primordial do ponto de vista jurídico e 
constitucional seja a proteção e gestão 
ativa das terras e/ou do ambiente histórico 
para efeitos de conservação e benefício 
público, um Estado-Membro pode optar 
por reconhecer as suas explorações ou 
um agrupamento de explorações como 
empresas individuais e distintas.

Or. en

Justificação

Determinados tipos de organizações sem fins lucrativos gerem várias explorações agrícolas 
com o objetivo de garantir uma abordagem agrícola mais sustentável e ecológica. Por 
conseguinte, é razoável permitir que os Estados-Membros tratem várias explorações deste 
tipo de organização como empresas individuais e distintas com o objetivo de vigiar a 
conformidade a fim de simplificar as exigências administrativas e reduzir os custos 
desproporcionais associados para o beneficiário e para os organismos pagadores nacionais.

Alteração 545
Esther de Lange
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Proposta de regulamento
Artigo 92 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O artigo 91.º é aplicável aos beneficiários 
que recebem pagamentos diretos ao abrigo 
do Regulamento (UE) n.º xxx/xxx[DP],
pagamentos ao abrigo dos artigos 44.º e 
45.º do Regulamento (UE) 
n.º xxx/xxx[sCMO] e prémios anuais ao 
abrigo dos artigos 22.º, n.º 1, alíneas a) e 
b), 29.º a 32.º, 34.º e 35.º do Regulamento 
(UE) n.º xxx/xxx[DR].

O artigo 91.º é aplicável aos beneficiários 
que recebem pagamentos diretos ao abrigo 
do Regulamento (UE) n.º xxx/xxx[DP] e 
aos pagamentos ao abrigo dos artigos 44.º 
e 45.º do Regulamento (UE) 
n.º xxx/xxx[sCMO].

Or. en

Alteração 546
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 92 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O artigo 91.º é aplicável aos beneficiários 
que recebem pagamentos diretos ao abrigo 
do Regulamento (UE) n.º xxx/xxx[DP],
pagamentos ao abrigo dos artigos 44.º e 
45.º do Regulamento (UE) 
n.º xxx/xxx[sCMO] e prémios anuais ao 
abrigo dos artigos 22.º, n.º 1, alíneas a) e 
b), 29.º a 32.º, 34.º e 35.º do Regulamento 
(UE) n.º xxx/xxx[DR].

O artigo 91.º é aplicável aos beneficiários 
que recebem pagamentos diretos ao abrigo 
do Regulamento (UE) n.º xxx/xxx[DP], 
pagamentos ao abrigo dos artigos 44.º e 
45.º do Regulamento (UE) 
n.º xxx/xxx[sCMO] e prémios anuais ao 
abrigo do Regulamento (UE) 
n.º xxx/xxx[DR].

Or. en

Justificação

A condicionalidade é aplicável a todos os agricultores que recebam financiamento no âmbito 
da PAC, quer seja proveniente do primeiro ou do segundo pilar. Não existe nenhum motivo 
razoável para que a condicionalidade seja aplicável aos pagamentos no domínio 
agrícola-ambiental-climático (artigo 29.º) ou aos pagamentos no domínio do bem-estar dos 
animais (artigo 34.º), e não a outros pagamentos como no domínio do desenvolvimento das 
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explorações agrícolas e das empresas (artigo 20.º) ou dos investimentos em ativos físicos 
(artigo 18.º).

Alteração 547
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 92 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O artigo 91.º é aplicável aos beneficiários 
que recebem pagamentos diretos ao abrigo 
do Regulamento (UE) n.º xxx/xxx[DP], 
pagamentos ao abrigo dos artigos 44.º e 
45.º do Regulamento (UE) 
n.º xxx/xxx[sCMO] e prémios anuais ao 
abrigo dos artigos 22.º, n.º 1, a) e b), 29.º a
32.º, 34.º e 35.º do Regulamento (UE) 
n.º xxx/xxx[DR].

O artigo 91.º é aplicável aos beneficiários 
que recebem pagamentos diretos ao abrigo 
do Regulamento (UE) n.º xxx/xxx[DP] e 
prémios anuais ao abrigo dos artigos 22.º, 
n.º 1, alínea a), 29.º e 30.º, 31.º, no caso de 
terrenos agrícolas, 32.º e 34.º do 
Regulamento (UE) n.º xxx/xxx[DR].

Or. de

Alteração 548
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 92 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O artigo 91.º é aplicável aos beneficiários 
que recebem pagamentos diretos ao abrigo 
do Regulamento (UE) n.º xxx/xxx[DP], 
pagamentos ao abrigo dos artigos 44.º e 
45.º do Regulamento (UE) 
n.º xxx/xxx[sCMO] e prémios anuais ao 
abrigo dos artigos 22.º, n.º 1, a) e b), 29.º a
32.º, 34.º e 35.º do Regulamento (UE) 
n.º xxx/xxx[DR].

O artigo 91.º é aplicável aos beneficiários 
que recebem pagamentos diretos ao abrigo 
do Regulamento (UE) n.º xxx/xxx[DP] e 
prémios anuais ao abrigo dos artigos 22.º, 
n.º 1, alínea b), 29.º e 30.º, 31.º, no caso de 
terrenos agrícolas, 32.º e 34.º do 
Regulamento (UE) n.º xxx/xxx[DR].

Or. de
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Justificação

A condicionalidade deve centrar-se nas áreas nucleares da agricultura e a sobrecarga deve 
ter uma relação adequada com o benefício. Por conseguinte, deve excluir-se o setor florestal.

Alteração 549
Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Artigo 92 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O artigo 91.º é aplicável aos beneficiários 
que recebem pagamentos diretos ao abrigo 
do Regulamento (UE) n.º xxx/xxx[DP], 
pagamentos ao abrigo dos artigos 44.º e 
45.º do Regulamento (UE) 
n.º xxx/xxx[sCMO] e prémios anuais ao 
abrigo dos artigos 22.º, n.º 1, alíneas a) e 
b), 29.º a 32.º, 34.º e 35.º do Regulamento 
(UE) n.º xxx/xxx[DR].

O artigo 91.º é aplicável aos beneficiários 
que recebem pagamentos diretos ao abrigo 
do Regulamento (UE) n.º xxx/xxx[DP], 
pagamentos ao abrigo dos artigos 44.º e 
45.º do Regulamento (UE) 
n.º xxx/xxx[sCMO] e prémios anuais ao 
abrigo dos artigos 18.º, 22.º, n.º 1, alíneas
a) e b), 29.º a 32.º, 34.º e 35.º do 
Regulamento (UE) n.º xxx/xxx[DR].

Or. en

Alteração 550
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 92 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Todavia, o artigo 91.º não é aplicável aos 
beneficiários abrangidos que participam 
no regime dos pequenos agricultores a 
que se refere o título V do Regulamento 
(UE) n.º xxx/xxx[DP] nem aos 
beneficiários que recebem ajuda ao 
abrigo do artigo 29.º, n.º 9 do 
Regulamento (UE) n.º DR/xxx.

Suprimido

Or. en
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((Vide alteração artigo 61.º, n.º 2, HZR, sobre agricultura biológica e fatores de risco 
ambientais))

Justificação

Todas as explorações agrícolas são obrigadas a respeitar a condicionalidade; por exemplo, 
os requisitos legais de gestão (RLG) em matéria de condicionalidade baseiam-se na 
legislação da UE aplicável a todos, sem exceção. Os organismos pagadores podem optar por 
atribuir às explorações agrícolas de pequena dimensão um nível de risco inferior para os 
fatores de risco adequados, em virtude da sua superfície reduzida. Efetivamente, no que 
respeita aos pequenos agricultores, foram tidas em consideração regras mais tolerantes 
relativas às medidas de ecologização devido aos limites de rotação/diversificação com base 
na superfície.

Alteração 551
Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Artigo 92 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Todavia, o artigo 91.º não é aplicável aos 
beneficiários abrangidos que participam 
no regime dos pequenos agricultores a 
que se refere o título V do Regulamento 
(UE) n.º xxx/xxx[DP] nem aos 
beneficiários que recebem ajuda ao 
abrigo do artigo 29.º, n.º 9 do 
Regulamento (UE) n.º DR/xxx.

Suprimido

Or. en

Alteração 552
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers
Proposta de regulamento
Artigo 92 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Todavia, o artigo 91.º não é aplicável aos 
beneficiários abrangidos que participam 
no regime dos pequenos agricultores a 
que se refere o título V do Regulamento 
(UE) n.º xxx/xxx[DP] nem aos 

Todavia, o artigo 91.º não é aplicável aos 
beneficiários que recebem ajuda ao abrigo 
do artigo 29.º, n.º 9 do Regulamento (UE) 
n.º DR/xxx.
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beneficiários que recebem ajuda ao abrigo 
do artigo 29.º, n.º 9 do Regulamento (UE) 
n.º DR/xxx.

Or. de

Alteração 553
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta de regulamento
Artigo 92 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Todavia, o artigo 91.º não é aplicável aos 
beneficiários abrangidos que participam 
no regime dos pequenos agricultores a 
que se refere o título V do Regulamento 
(UE) n.º xxx/xxx[DP] nem aos 
beneficiários que recebem ajuda ao abrigo 
do artigo 29.º, n.º 9 do Regulamento (UE) 
n.º DR/xxx.

Todavia, o artigo 91.º não é aplicável aos 
beneficiários que recebem ajuda ao abrigo 
do artigo 29.º, n.º 9 do Regulamento (UE) 
n.º DR/xxx.

Or. en

Justificação

Os pequenos agricultores não estão isentos da condicionalidade em matéria de 
competitividade e coerência.

Alteração 554
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 92 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Todavia, o artigo 91.º não é aplicável aos 
beneficiários abrangidos que participam 
no regime dos pequenos agricultores a 
que se refere o título V do Regulamento 
(UE) n.º xxx/xxx[DP] nem aos 
beneficiários que recebem ajuda ao abrigo 

Todavia, o artigo 91.º não é aplicável aos 
beneficiários que recebem ajuda ao abrigo 
do artigo 29.º, n.º 9 do Regulamento (UE) 
n.º DR/xxx.
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do artigo 29.º, n.º 9 do Regulamento (UE) 
n.º DR/xxx.

Or. en

Alteração 555
Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 92 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Todavia, o artigo 91.º não é aplicável aos 
beneficiários abrangidos que participam 
no regime dos pequenos agricultores a 
que se refere o título V do Regulamento 
(UE) n.º xxx/xxx[DP] nem aos 
beneficiários que recebem ajuda ao abrigo 
do artigo 29.º, n.º 9 do Regulamento (UE) 
n.º DR/xxx.

Todavia, o artigo 91.º não é aplicável aos 
beneficiários que recebem ajuda ao abrigo 
do artigo 29.º, n.º 9 do Regulamento (UE) 
n.º DR/xxx.

Or. en

Justificação

A condicionalidade é aplicável aos pequenos agricultores, posto que é importante que todos 
os agricultores beneficiários dos fundos da UE cumpram as normas mínimas em matéria de 
ambiente, independentemente da dimensão das suas explorações.

Alteração 556
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 92 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Todavia, o artigo 91.º não é aplicável aos 
beneficiários abrangidos que participam 
no regime dos pequenos agricultores a 
que se refere o título V do Regulamento 
(UE) n.º xxx/xxx[DP] nem aos 
beneficiários que recebem ajuda ao abrigo 

Todavia, o artigo 91.º não é aplicável aos 
beneficiários que recebem ajuda ao abrigo 
do artigo 29.º, n.º 9 do Regulamento (UE) 
n.º DR/xxx.
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do artigo 29.º, n.º 9 do Regulamento (UE) 
n.º DR/xxx.

Or. de

Alteração 557
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de regulamento
Artigo 92 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Todavia, o artigo 91.º não é aplicável aos 
beneficiários abrangidos que participam 
no regime dos pequenos agricultores a 
que se refere o título V do Regulamento 
(UE) n.º xxx/xxx[DP] nem aos 
beneficiários que recebem ajuda ao abrigo 
do artigo 29.º, n.º 9 do Regulamento (UE) 
n.º DR/xxx.

Todavia, o artigo 91.º não é aplicável aos 
beneficiários abrangidos que têm 
explorações agrícolas cuja superfície não 
ultrapassa 10 hectares nem aos 
beneficiários que recebem ajuda ao abrigo 
do artigo 29.º, n.º 9 do Regulamento (UE) 
n.º DR/xxx.

Or. pl

Justificação

Adaptação em consonância com as alterações propostas no título V do Regulamento (UE) 
n.º xxx/xxx [DP]. Tendo em conta que o regime dos pequenos agricultores deve ter caráter 
voluntário e que a definição de pequeno agricultor pode variar de um Estado-Membro para 
outro, é necessário definir um critério objetivo de exclusão do âmbito do artigo 91.º do 
presente regulamento.

Alteração 558
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 92 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Todavia, o artigo 91.º não é aplicável aos 
beneficiários abrangidos que participam no 
regime dos pequenos agricultores a que se 
refere o título V do Regulamento (UE) 

Todavia, o artigo 91.º não é aplicável aos 
beneficiários abrangidos que participam no 
regime dos pequenos agricultores a que se 
refere o título V do Regulamento (UE) 
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n.º xxx/xxx[DP] nem aos beneficiários que 
recebem ajuda ao abrigo do artigo 29.º, 
n.º 9 do Regulamento (UE) n.º DR/xxx.

n.º xxx/xxx[DP] nem aos beneficiários que 
recebem ajuda ao abrigo do Regulamento 
(UE) n.º DR/xxx.

Or. en

Alteração 559
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 92 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Todavia, o artigo 91.º não é aplicável aos 
beneficiários abrangidos que participam no 
regime dos pequenos agricultores a que se
refere o título V do Regulamento (UE) 
n.º xxx/xxx[DP] nem aos beneficiários que 
recebem ajuda ao abrigo do artigo 29.º, 
n.º 9 do Regulamento (UE) n.º DR/xxx.

Todavia, o artigo 91.º não é aplicável aos 
beneficiários abrangidos que participam no 
regime dos pequenos agricultores a que se 
refere o título V do Regulamento (UE) 
n.º xxx/xxx[DP], salvo em casos de 
infrações reconhecidas da legislação 
nacional em matéria de ambiente, nem 
aos beneficiários que recebem ajuda ao 
abrigo do artigo 29.º, n.º 9 do Regulamento 
(UE) n.º DR/xxx.

Or. en

Alteração 560
Robert Dušek

Proposta de regulamento
Artigo 92 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Todavia, o artigo 91.º não é aplicável aos 
beneficiários abrangidos que participam no 
regime dos pequenos agricultores a que se 
refere o título V do Regulamento (UE) 
n.º xxx/xxx[DP] nem aos beneficiários que
recebem ajuda ao abrigo do artigo 29.º, 
n.º 9 do Regulamento (UE) n.º DR/xxx.

Todavia, o artigo 91.º não é aplicável aos 
beneficiários abrangidos que recebem 
ajuda nos termos do artigo 29.º, n.º 9 do 
Regulamento (UE) n.º DR/xxx, nem aos 
que participam no regime dos pequenos 
agricultores a que se refere o título V do 
Regulamento (UE) n.º xxx/xxx[DP], salvo 
disposição em contrário adotada pelo 
Estado-Membro.



AM\910034PT.doc 75/190 PE494.482v02-00

PT

Or. en

Alteração 561
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 92 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Todavia, o artigo 91.º não é aplicável aos 
beneficiários abrangidos que participam no 
regime dos pequenos agricultores a que se 
refere o título V do Regulamento (UE) 
n.º xxx/xxx[DP] nem aos beneficiários que 
recebem ajuda ao abrigo do artigo 29.º, 
n.º 9 do Regulamento (UE) n.º DR/xxx.

Todavia, o artigo 91.º não é aplicável aos 
beneficiários abrangidos que participam no 
regime dos pequenos agricultores a que se 
refere o título V do Regulamento (UE) 
n.º xxx/xxx[DP] nem aos beneficiários que 
recebem ajuda ao abrigo do artigo 29.º, 
n.º 9 do Regulamento (UE) n.º DR/xxx, 
salvo disposição em contrário adotada 
pelo Estado-Membro.

Or. en

Alteração 562
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 92 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

Todavia, o artigo 91.º não é aplicável aos 
beneficiários abrangidos que participam no 
regime dos pequenos agricultores a que se 
refere o título V do Regulamento (UE) 
n.º xxx/xxx[DP] nem aos beneficiários que 
recebem ajuda ao abrigo do artigo 29.º, 
n.º 9 do Regulamento (UE) n.º DR/xxx.

Sem prejuízo do n.º 2-A, o artigo 91.º não 
é aplicável aos beneficiários abrangidos 
que participam no regime dos pequenos 
agricultores a que se refere o título V do 
Regulamento (UE) n.º xxx/xxx[DP] nem 
aos beneficiários que recebem ajuda ao 
abrigo do artigo 29.º, n.º 9 do Regulamento 
(UE) n.º DR/xxx.

Or. en
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Alteração 563
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 92 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Não obstante, os Estados-Membros
garantem que os beneficiários abrangidos 
que participam no regime dos pequenos 
agricultores a que se refere o título V do 
Regulamento (UE) n.º xxx/xxx[DP] e que 
se constata serem infratores graves das 
suas obrigações no âmbito da legislação 
setorial relacionada com a atividade 
agrícola na sequência de controlos 
nacionais perdem o direito de 
participação no regime dos pequenos 
agricultores.

Or. en

Justificação

Os pequenos agricultores ficam isentos de controlos e sanções de condicionalidade; contudo, 
para prevenir abusos decorrentes desta isenção, há que esclarecer que têm a obrigação de 
respeitar os requisitos legais de gestão (RLG), nos termos da legislação nacional. Se se 
constatar que são infratores graves das suas obrigações no âmbito da legislação setorial 
relacionada com a sua atividade agrícola, devem ser sancionados.

Alteração 564
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 93 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Os atos em matéria de requisitos legais de 
gestão referidos no anexo II são 
aplicáveis na sua versão em vigor e, no 
caso de diretivas, tal como transpostos 
pelos Estados-Membros.

Suprimido

Or. en
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Alteração 565
George Lyon, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 93 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Os atos em matéria de requisitos legais de 
gestão referidos no anexo II são aplicáveis 
na sua versão em vigor e, no caso de 
diretivas, tal como transpostos pelos 
Estados-Membros.

Os atos em matéria de requisitos legais de 
gestão referidos no anexo II são aplicáveis 
na sua versão em vigor e, no caso de 
diretivas, tal como transpostos pelos 
Estados-Membros, na sequência de 
propostas legislativas da Comissão.

Or. en

Justificação

Para garantir a proporcionalidade das obrigações introduzidas, aplicáveis diretamente aos 
agricultores e controláveis regularmente, o poder de adoção de atos delegados conferido à 
Comissão é substituído pela obrigação de revisão do regulamento.

Alteração 566
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 93 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

É definido, por meio de atos de execução, 
um conjunto de requisitos comuns em 
matéria de boas condições agrícolas e 
ambientais (BCAA) enunciados no 
anexo II.

Or. en

Alteração 567
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Proposta de regulamento
Artigo 93 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

A Diretiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 
de 2000, que estabelece um quadro de 
ação comunitária no domínio da política 
da água, será considerada parte 
integrante do anexo II quando essa 
diretiva tiver sido transposta por todos os 
Estados-Membros e as obrigações 
diretamente aplicáveis aos agricultores 
tiverem sido identificadas. A fim de ter em 
conta esses elementos, a Comissão é 
habilitada a adotar, nos termos do 
artigo 111.º, atos delegados que visem 
alterar o anexo II no prazo de 12 meses a 
contar do momento em que o último 
Estado-Membro tiver notificado à 
Comissão a transposição da diretiva.

Suprimido

Or. es

Justificação

Estas disposições não devem ser inseridas enquanto a diretiva-quadro relativa à água e a 
diretiva-quadro sobre a utilização de pesticidas não forem aplicadas em todos os 
Estados-Membros e, por conseguinte, não for possível identificar claramente quais as 
prescrições diretamente aplicáveis aos agricultores. Quando as referidas diretivas entrarem 
em vigor, o anexo II poderá ser alterado, inserindo-se os requisitos pertinentes.

Alteração 568
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 93 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Diretiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 
de 2000, que estabelece um quadro de 
ação comunitária no domínio da política 
da água, será considerada parte 

Suprimido
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integrante do anexo II quando essa 
diretiva tiver sido transposta por todos os 
Estados-Membros e as obrigações 
diretamente aplicáveis aos agricultores 
tiverem sido identificadas. A fim de ter em 
conta esses elementos, a Comissão é 
habilitada a adotar, nos termos do 
artigo 111.º, atos delegados que visem 
alterar o anexo II no prazo de 12 meses a 
contar do momento em que o último 
Estado-Membro tiver notificado à 
Comissão a transposição da diretiva.

Or. de

Alteração 569
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 93 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

A Diretiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 
de 2000, que estabelece um quadro de 
ação comunitária no domínio da política 
da água, será considerada parte
integrante do anexo II quando essa 
diretiva tiver sido transposta por todos os 
Estados-Membros e as obrigações 
diretamente aplicáveis aos agricultores 
tiverem sido identificadas. A fim de ter em 
conta esses elementos, a Comissão é 
habilitada a adotar, nos termos do 
artigo 111.º, atos delegados que visem 
alterar o anexo II no prazo de 12 meses a 
contar do momento em que o último 
Estado-Membro tiver notificado à 
Comissão a transposição da diretiva.

Suprimido

Or. en

Justificação

Não é adequado incluir a Diretiva-Quadro Água (DQA) como requisito de condicionalidade, 
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já que os objetivos da referida diretiva são definidos em termos do estado das massas de 
água, e não em termos das medidas que se exige que os agricultores (ou outros) tomem. Seria 
incomum que um problema da DQA numa massa de água fosse imputável a um único 
agricultor.

Alteração 570
Ivari Padar

Proposta de regulamento
Artigo 93 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

A Diretiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 
de 2000, que estabelece um quadro de 
ação comunitária no domínio da política 
da água, será considerada parte 
integrante do anexo II quando essa 
diretiva tiver sido transposta por todos os 
Estados-Membros e as obrigações 
diretamente aplicáveis aos agricultores 
tiverem sido identificadas. A fim de ter em 
conta esses elementos, a Comissão é 
habilitada a adotar, nos termos do 
artigo 111.º, atos delegados que visem 
alterar o anexo II no prazo de 12 meses a 
contar do momento em que o último 
Estado-Membro tiver notificado à 
Comissão a transposição da diretiva.

Suprimido

Or. et

Justificação

Não é adequado associar a diretiva-quadro relativa à água (DQA) à presente legislação 
porquanto, como formulada, a referência feita à DQA restringe a liberdade dos 
Estados-Membros aquando da elaboração e execução de medidas agroambientais no âmbito 
do segundo pilar e dificulta a aplicação das medidas previstas na DQA. Na altura da 
formulação das medidas, todos os requisitos que não podem ser compensados devem ser 
claros. A aplicação da DQA encontra-se em diferentes fases nos Estados-Membros, 
colocando os agricultores em posições desiguais nos vários países.

Alteração 571
Jens Rohde, Anne E. Jensen
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Proposta de regulamento
Artigo 93 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

A Diretiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 
de 2000, que estabelece um quadro de 
ação comunitária no domínio da política 
da água, será considerada parte 
integrante do anexo II quando essa 
diretiva tiver sido transposta por todos os 
Estados-Membros e as obrigações 
diretamente aplicáveis aos agricultores 
tiverem sido identificadas. A fim de ter em 
conta esses elementos, a Comissão é 
habilitada a adotar, nos termos do 
artigo 111.º, atos delegados que visem 
alterar o anexo II no prazo de 12 meses a 
contar do momento em que o último 
Estado-Membro tiver notificado à 
Comissão a transposição da diretiva.

Suprimido

Or. en

Justificação

O sistema de condicionalidade é simplificado com menos requisitos, mais específicos. Como 
tal, não faz sentido alargar ainda mais o sistema com a inclusão da Diretiva-Quadro Água.

Alteração 572
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 93 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

A Diretiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 
de 2000, que estabelece um quadro de 
ação comunitária no domínio da política 
da água, será considerada parte 
integrante do anexo II quando essa 
diretiva tiver sido transposta por todos os 

Suprimido
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Estados-Membros e as obrigações 
diretamente aplicáveis aos agricultores
tiverem sido identificadas. A fim de ter em 
conta esses elementos, a Comissão é 
habilitada a adotar, nos termos do 
artigo 111.º, atos delegados que visem 
alterar o anexo II no prazo de 12 meses a 
contar do momento em que o último 
Estado-Membro tiver notificado à 
Comissão a transposição da diretiva.

Or. en

Alteração 573
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 93 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

A Diretiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 
de 2000, que estabelece um quadro de 
ação comunitária no domínio da política 
da água, será considerada parte 
integrante do anexo II quando essa 
diretiva tiver sido transposta por todos os 
Estados-Membros e as obrigações 
diretamente aplicáveis aos agricultores 
tiverem sido identificadas. A fim de ter em 
conta esses elementos, a Comissão é 
habilitada a adotar, nos termos do 
artigo 111.º, atos delegados que visem 
alterar o anexo II no prazo de 12 meses a 
contar do momento em que o último 
Estado-Membro tiver notificado à 
Comissão a transposição da diretiva.

Suprimido

Or. en

Alteração 574
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 93 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

A Diretiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 
de 2000, que estabelece um quadro de ação 
comunitária no domínio da política da 
água, será considerada parte integrante do 
anexo II quando essa diretiva tiver sido 
transposta por todos os Estados-Membros
e as obrigações diretamente aplicáveis aos 
agricultores tiverem sido identificadas. A 
fim de ter em conta esses elementos, a 
Comissão é habilitada a adotar, nos 
termos do artigo 111.º, atos delegados que 
visem alterar o anexo II no prazo de 
12 meses a contar do momento em que o 
último Estado-Membro tiver notificado à 
Comissão a transposição da diretiva.

A partir de 2014, a Diretiva 2000/60/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
23 de outubro de 2000, que estabelece um 
quadro de ação comunitária no domínio da 
política da água, será considerada parte 
integrante do anexo II.

Or. en

(artigo 11.º, diretiva 2000/60/CE)

Justificação

A poluição das águas tem custos para os contribuintes / o erário público e tem um impacto 
significativo noutros setores como o abastecimento de água, a saúde pública / animal, as 
pescas, o turismo, entre outros. Do ponto de vista orçamental, o status quo não é eficiente. O 
prazo para que os Estados-Membros tornem os seus programas no âmbito da 
Diretiva-Quadro Água operacionais ao nível das explorações agrícolas é 22.12.2012 (artigo 
11.º da DQA 2000/60/CE), pelo que não há necessidade de atos delegados, visto que a 
exigência a nível dos Estados-Membros já existe com a entrada em vigor da nova PAC 
pós-reforma.

Alteração 575
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 93 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

A Diretiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 
de 2000, que estabelece um quadro de ação 
comunitária no domínio da política da 
água, será considerada parte integrante do 
anexo II quando essa diretiva tiver sido 
transposta por todos os Estados-Membros
e as obrigações diretamente aplicáveis aos 
agricultores tiverem sido identificadas. A 
fim de ter em conta esses elementos, a 
Comissão é habilitada a adotar, nos 
termos do artigo 111.º, atos delegados que 
visem alterar o anexo II no prazo de 
12 meses a contar do momento em que o 
último Estado-Membro tiver notificado à 
Comissão a transposição da diretiva.

A partir de 2014, a Diretiva 2000/60/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
23 de outubro de 2000, que estabelece um 
quadro de ação comunitária no domínio da 
política da água, será considerada parte 
integrante do anexo II.

Or. en

Justificação

A Diretiva-Quadro Água deve ser integrada na condicionalidade o mais tardar até 2014, ao 
mesmo tempo que a entrada em vigor da PAC. A aplicação da Diretiva-Quadro Água não 
pode depender da aplicação da mesma por todos os Estados-Membros, pois isso causaria 
atrasos.

Alteração 576
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Jutta Haug

Proposta de regulamento
Artigo 93 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

A Diretiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 
de 2000, que estabelece um quadro de ação 
comunitária no domínio da política da 
água, será considerada parte integrante do 
anexo II quando essa diretiva tiver sido 
transposta por todos os Estados-Membros
e as obrigações diretamente aplicáveis aos 
agricultores tiverem sido identificadas. A 

A partir de 2014, a Diretiva 2000/60/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
23 de outubro de 2000, que estabelece um 
quadro de ação comunitária no domínio da 
política da água, será considerada parte 
integrante do anexo II.
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fim de ter em conta esses elementos, a 
Comissão é habilitada a adotar, nos 
termos do artigo 111.º, atos delegados que 
visem alterar o anexo II no prazo de 
12 meses a contar do momento em que o 
último Estado-Membro tiver notificado à 
Comissão a transposição da diretiva.

Or. en

Justificação

Presentemente, a maior parte das águas europeias não corresponde ao bom estado ecológico 
exigido pela Diretiva-Quadro Água (DQA). A agricultura conta-se entre as pressões mais 
significativas que comprometem as águas doces; como tal, há que incluir a DQA nas normas 
de condicionalidade. O prazo para que os Estados-Membros tornem os seus programas no 
âmbito da Diretiva-Quadro Água operacionais ao nível das explorações agrícolas é 
dezembro de 2012 (artigo 11.º da Diretiva 2000/60/CE), pelo que não há necessidade de atos 
delegados, visto que a exigência já existe com a entrada em vigor da nova PAC.

Alteração 577
Nessa Childers

Proposta de regulamento
Artigo 93 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

A Diretiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 
de 2000, que estabelece um quadro de ação 
comunitária no domínio da política da 
água, será considerada parte integrante do 
anexo II quando essa diretiva tiver sido 
transposta por todos os Estados-Membros
e as obrigações diretamente aplicáveis aos 
agricultores tiverem sido identificadas. A 
fim de ter em conta esses elementos, a 
Comissão é habilitada a adotar, nos 
termos do artigo 111.º, atos delegados que 
visem alterar o anexo II no prazo de 
12 meses a contar do momento em que o 
último Estado-Membro tiver notificado à 
Comissão a transposição da diretiva.

A partir de 2014, a Diretiva 2000/60/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
23 de outubro de 2000, que estabelece um 
quadro de ação comunitária no domínio da 
política da água, é considerada parte 
integrante do anexo II.

Or. en
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Alteração 578
George Lyon, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 93 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

A Diretiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 
de 2000, que estabelece um quadro de ação 
comunitária no domínio da política da 
água, será considerada parte integrante do 
anexo II quando essa diretiva tiver sido 
transposta por todos os Estados-Membros e 
as obrigações diretamente aplicáveis aos 
agricultores tiverem sido identificadas. A 
fim de ter em conta esses elementos, a 
Comissão é habilitada a adotar, nos 
termos do artigo 111.º, atos delegados que 
visem alterar o anexo II no prazo de
12 meses a contar do momento em que o 
último Estado-Membro tiver notificado à 
Comissão a transposição da diretiva.

A Diretiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 
de 2000, que estabelece um quadro de ação 
comunitária no domínio da política da 
água, pode ser considerada parte integrante 
do anexo II quando essa diretiva tiver sido 
transposta por todos os Estados-Membros e 
as obrigações diretamente aplicáveis aos 
agricultores tiverem sido identificadas. A 
fim de ter em conta estes elementos, a 
Comissão deve apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, o mais tardar até 
31 de dezembro de 2018, uma proposta 
legislativa de revisão das regras de 
condicionalidade.

Or. en

Justificação

Para garantir a proporcionalidade das obrigações introduzidas, aplicáveis diretamente aos 
agricultores e controláveis regularmente, o poder de adoção de atos delegados conferido à 
Comissão é substituído pela obrigação de revisão do regulamento até uma data em 
consonância com as fases de execução das duas diretivas em causa.

Alteração 579
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 93 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

A Diretiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 

A Comissão é habilitada a adotar, nos 
termos do artigo 111.º, atos delegados que 
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de 2000, que estabelece um quadro de 
ação comunitária no domínio da política 
da água, será considerada parte 
integrante do anexo II quando essa 
diretiva tiver sido transposta por todos os 
Estados-Membros e as obrigações 
diretamente aplicáveis aos agricultores 
tiverem sido identificadas. A fim de ter em 
conta esses elementos, a Comissão é 
habilitada a adotar, nos termos do 
artigo 111.º, atos delegados que visem 
alterar o anexo II no prazo de 12 meses a 
contar do momento em que o último 
Estado-Membro tiver notificado à 
Comissão a transposição da diretiva.

visem alterar o Anexo II no prazo de 
12 meses a contar do momento em que o 
último Estado-Membro tiver notificado à 
Comissão a transposição da Diretiva 
2000/60/CE.

Or. fr

Alteração 580
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 93 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

A Diretiva 2009/128/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de outubro 
de 2009, que estabelece um quadro de 
ação a nível comunitário para uma 
utilização sustentável dos pesticidas, será 
considerada parte integrante do anexo II 
quando essa diretiva tiver sido transposta 
por todos os Estados-Membros e as 
obrigações diretamente aplicáveis aos 
agricultores tiverem sido identificadas. A 
fim de ter em conta esses elementos, a 
Comissão é habilitada a adotar, nos
termos do artigo 111.º, atos delegados que 
visem alterar o anexo II no prazo de 
12 meses a contar do momento em que o 
último Estado-Membro tiver notificado à 
Comissão a transposição da diretiva, 
incluindo as obrigações relativas à 
proteção integrada.

Suprimido



PE494.482v02-00 88/190 AM\910034PT.doc

PT

Or. es

Justificação

Estes parágrafos não devem ser inseridos enquanto a diretiva-quadro relativa à água e a 
diretiva-quadro sobre a utilização de pesticidas não forem aplicadas em todos os 
Estados-Membros e, por conseguinte, não for possível identificar claramente quais as 
prescrições diretamente aplicáveis aos agricultores. Quando as referidas diretivas entrarem 
em vigor, o anexo II poderá ser alterado, inserindo-se os requisitos pertinentes.

Alteração 581
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 93 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A Diretiva 2009/128/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de outubro 
de 2009, que estabelece um quadro de 
ação a nível comunitário para uma 
utilização sustentável dos pesticidas, será 
considerada parte integrante do anexo II 
quando essa diretiva tiver sido transposta 
por todos os Estados-Membros e as 
obrigações diretamente aplicáveis aos 
agricultores tiverem sido identificadas. A 
fim de ter em conta esses elementos, a 
Comissão é habilitada a adotar, nos 
termos do artigo 111.º, atos delegados que 
visem alterar o anexo II no prazo de 
12 meses a contar do momento em que o 
último Estado-Membro tiver notificado à 
Comissão a transposição da diretiva, 
incluindo as obrigações relativas à 
proteção integrada.

Suprimido

Or. de

Alteração 582
Jens Rohde
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Proposta de regulamento
Artigo 93 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

A Diretiva 2009/128/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de outubro 
de 2009, que estabelece um quadro de 
ação a nível comunitário para uma 
utilização sustentável dos pesticidas, será 
considerada parte integrante do anexo II 
quando essa diretiva tiver sido transposta 
por todos os Estados-Membros e as 
obrigações diretamente aplicáveis aos 
agricultores tiverem sido identificadas. A 
fim de ter em conta esses elementos, a 
Comissão é habilitada a adotar, nos 
termos do artigo 111.º, atos delegados que 
visem alterar o anexo II no prazo de 
12 meses a contar do momento em que o 
último Estado-Membro tiver notificado à 
Comissão a transposição da diretiva, 
incluindo as obrigações relativas à gestão 
integrada das pragas.

Suprimido

Or. en

Justificação

O sistema de condicionalidade é simplificado com menos requisitos, mais específicos. Como 
tal, não faz sentido alargar ainda mais o sistema com a inclusão da diretiva relativa aos 
pesticidas.

Alteração 583
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 93 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

A Diretiva 2009/128/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de outubro 
de 2009, que estabelece um quadro de 
ação a nível comunitário para uma 
utilização sustentável dos pesticidas, será 

Suprimido
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considerada parte integrante do anexo II 
quando essa diretiva tiver sido transposta 
por todos os Estados-Membros e as 
obrigações diretamente aplicáveis aos 
agricultores tiverem sido identificadas. A 
fim de ter em conta esses elementos, a 
Comissão é habilitada a adotar, nos 
termos do artigo 111.º, atos delegados que 
visem alterar o anexo II no prazo de 
12 meses a contar do momento em que o 
último Estado-Membro tiver notificado à 
Comissão a transposição da diretiva, 
incluindo as obrigações relativas à gestão 
integrada das pragas.

Or. en

Alteração 584
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 93 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

A Diretiva 2009/128/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de outubro 
de 2009, que estabelece um quadro de 
ação a nível comunitário para uma 
utilização sustentável dos pesticidas, será 
considerada parte integrante do anexo II 
quando essa diretiva tiver sido transposta 
por todos os Estados-Membros e as 
obrigações diretamente aplicáveis aos 
agricultores tiverem sido identificadas. A 
fim de ter em conta esses elementos, a 
Comissão é habilitada a adotar, nos 
termos do artigo 111.º, atos delegados que 
visem alterar o anexo II no prazo de 
12 meses a contar do momento em que o 
último Estado-Membro tiver notificado à 
Comissão a transposição da diretiva, 
incluindo as obrigações relativas à gestão 
integrada das pragas.

Suprimido

Or. en
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Alteração 585
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 93 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

A Diretiva 2009/128/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de outubro 
de 2009, que estabelece um quadro de ação 
a nível comunitário para uma utilização 
sustentável dos pesticidas, será
considerada parte integrante do anexo II 
quando essa diretiva tiver sido transposta 
por todos os Estados-Membros e as 
obrigações diretamente aplicáveis aos 
agricultores tiverem sido identificadas. A 
fim de ter em conta esses elementos, a 
Comissão é habilitada a adotar, nos 
termos do artigo 111.º, atos delegados que 
visem alterar o anexo II no prazo de 
12 meses a contar do momento em que o 
último Estado-Membro tiver notificado à 
Comissão a transposição da diretiva, 
incluindo as obrigações relativas à gestão 
integrada das pragas.

A partir de 2014, a Diretiva 2009/128/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
21 de outubro de 2009, que estabelece um 
quadro de ação a nível comunitário para 
uma utilização sustentável dos pesticidas, é
considerada parte integrante do anexo II, 
incluindo as obrigações relativas à gestão 
integrada das pragas.

Or. en

Justificação

A Diretiva relativa à Utilização Sustentável dos Pesticidas 2009/128/CE já faz parte da 
legislação da UE. Nos termos da referida legislação, os Estados-Membros devem apresentar 
os seus planos de ação nacionais até 14 de dezembro de 2012, pelo que a presente alteração
vem a tempo da entrada em vigor da PAC pós-reforma em 2014; não há necessidade de atos 
delegados. A diretiva 2009/128/CE pode ajudar a reduzir a dependência de onerosas 
contribuições externas não renováveis com custos externalizados consideráveis de toxicidade 
para a saúde pública (nomeadamente a saúde dos agricultores) e para o ambiente.

Alteração 586
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage



PE494.482v02-00 92/190 AM\910034PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Artigo 93 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

A Diretiva 2009/128/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de outubro 
de 2009, que estabelece um quadro de ação 
a nível comunitário para uma utilização 
sustentável dos pesticidas, será
considerada parte integrante do anexo II 
quando essa diretiva tiver sido transposta 
por todos os Estados-Membros e as 
obrigações diretamente aplicáveis aos 
agricultores tiverem sido identificadas. A 
fim de ter em conta esses elementos, a 
Comissão é habilitada a adotar, nos 
termos do artigo 111.º, atos delegados que 
visem alterar o anexo II no prazo de 
12 meses a contar do momento em que o 
último Estado-Membro tiver notificado à 
Comissão a transposição da diretiva, 
incluindo as obrigações relativas à gestão 
integrada das pragas.

A partir de 2014, a Diretiva 2009/128/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
21 de outubro de 2009, que estabelece um 
quadro de ação a nível comunitário para 
uma utilização sustentável dos pesticidas, é
considerada parte integrante do anexo II.

Or. en

Justificação

A Diretiva relativa à Utilização Sustentável dos Pesticidas deve ser integrada na 
condicionalidade o mais tardar até 2014, ao mesmo tempo que a entrada em vigor da PAC. A 
aplicação da Diretiva relativa à Utilização Sustentável dos Pesticidas não pode depender da 
aplicação da mesma por todos os Estados-Membros, pois isso causaria atrasos.

Alteração 587
George Lyon, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 93 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

A Diretiva 2009/128/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de outubro 
de 2009, que estabelece um quadro de ação 
a nível comunitário para uma utilização 

A Diretiva 2009/128/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de outubro 
de 2009, que estabelece um quadro de ação 
a nível comunitário para uma utilização 
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sustentável dos pesticidas, será
considerada parte integrante do anexo II 
quando essa diretiva tiver sido transposta 
por todos os Estados-Membros e as 
obrigações diretamente aplicáveis aos 
agricultores tiverem sido identificadas. A 
fim de ter em conta esses elementos, a 
Comissão é habilitada a adotar, nos 
termos do artigo 111.º, atos delegados que 
visem alterar o anexo II no prazo de
12 meses a contar do momento em que o 
último Estado-Membro tiver notificado à 
Comissão a transposição da diretiva, 
incluindo as obrigações relativas à gestão 
integrada das pragas.

sustentável dos pesticidas, pode ser
considerada parte integrante do anexo II 
quando essa diretiva tiver sido transposta 
por todos os Estados-Membros e as 
obrigações diretamente aplicáveis aos 
agricultores tiverem sido identificadas. A 
fim de ter em conta estes elementos, a 
Comissão deve apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, o mais tardar até 
31 de dezembro de 2015, uma proposta 
legislativa de revisão das regras de 
condicionalidade.

Or. en

Justificação

Para garantir a proporcionalidade das obrigações introduzidas, aplicáveis diretamente aos 
agricultores e controláveis regularmente, o poder de adoção de atos delegados conferido à 
Comissão é substituído pela obrigação de revisão do regulamento até uma data em 
consonância com as fases de execução das duas diretivas em causa.

Alteração 588
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Jutta Haug

Proposta de regulamento
Artigo 93 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

A Diretiva 2009/128/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de outubro 
de 2009, que estabelece um quadro de ação 
a nível comunitário para uma utilização 
sustentável dos pesticidas, será considerada 
parte integrante do anexo II quando essa 
diretiva tiver sido transposta por todos os 
Estados-Membros e as obrigações 
diretamente aplicáveis aos agricultores 
tiverem sido identificadas. A fim de ter em 
conta esses elementos, a Comissão é 
habilitada a adotar, nos termos do artigo 
111.º, atos delegados que visem alterar o 

A partir de 2014, a Diretiva 2009/128/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
21 de outubro de 2009, que estabelece um 
quadro de ação a nível comunitário para 
uma utilização sustentável dos pesticidas, 
será considerada parte integrante do anexo 
II.
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anexo II no prazo de 12 meses a contar do 
momento em que o último 
Estado-Membro tiver notificado à 
Comissão a transposição da diretiva, 
incluindo as obrigações relativas à gestão 
integrada das pragas.

Or. en

Justificação

A Diretiva relativa à Utilização Sustentável dos Pesticidas 2009/128/CE ajuda a reduzir os 
custos externalizados de toxicidade para a saúde pública e para o ambiente, e contribui para 
práticas agrícolas mais sustentáveis. Como tal, há que incluí-la o quanto antes na 
condicionalidade. No âmbito da Diretiva 2009/128/CE, os Estados-Membros devem 
apresentar os seus planos de ação nacionais até ao final de 2012. A presente alteração vem a 
tempo da entrada em vigor da PAC pós-reforma; não há necessidade de atos delegados.

Alteração 589
Nessa Childers

Proposta de regulamento
Artigo 93 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

A Diretiva 2009/128/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de outubro 
de 2009, que estabelece um quadro de ação 
a nível comunitário para uma utilização 
sustentável dos pesticidas, será
considerada parte integrante do anexo II 
quando essa diretiva tiver sido transposta 
por todos os Estados-Membros e as 
obrigações diretamente aplicáveis aos 
agricultores tiverem sido identificadas. A 
fim de ter em conta esses elementos, a 
Comissão é habilitada a adotar, nos 
termos do artigo 111.º, atos delegados que 
visem alterar o anexo II no prazo de 
12 meses a contar do momento em que o 
último Estado-Membro tiver notificado à 
Comissão a transposição da diretiva, 
incluindo as obrigações relativas à gestão 
integrada das pragas.

A partir de 2014, a Diretiva 2009/128/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
21 de outubro de 2009, que estabelece um 
quadro de ação a nível comunitário para 
uma utilização sustentável dos pesticidas, é
considerada parte integrante do anexo II.
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Or. en

Alteração 590
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 93 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

Além disso, no que se refere aos anos de 
2014 e 2015, as regras em matéria de 
condicionalidade devem incluir 
igualmente a manutenção de prados 
permanentes. Os Estados que eram 
membros da União em 1 de janeiro de 
2004 devem assegurar que as terras 
ocupadas por prados permanentes na data 
prevista para os pedidos de ajuda por 
superfície relativos a 2003 são mantidas 
como prados permanentes, dentro de 
limites definidos. Os Estados que se 
tornaram membros da União em 2004 
devem assegurar que as terras ocupadas 
por prados permanentes em 1 de maio de 
2004 são mantidas como prados 
permanentes, dentro de limites definidos. 
A Bulgária e a Roménia devem assegurar 
que as terras ocupadas por prados 
permanentes em 1 de janeiro de 2007 são 
mantidas como prados permanentes, 
dentro de limites definidos.

Suprimido

Or. fr

Alteração 591
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 93 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

Além disso, no que se refere aos anos de As regras em matéria de condicionalidade 
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2014 e 2015, as regras em matéria de 
condicionalidade devem incluir igualmente 
a manutenção de prados permanentes. Os
Estados que eram membros da União em 
1 de janeiro de 2004 devem assegurar que 
as terras ocupadas por prados permanentes 
na data prevista para os pedidos de ajuda 
por superfície relativos a 2003 são 
mantidas como prados permanentes, 
dentro de limites definidos. Os Estados 
que se tornaram membros da União em 
2004 devem assegurar que as terras 
ocupadas por prados permanentes em 1 de 
maio de 2004 são mantidas como prados 
permanentes, dentro de limites definidos. 
A Bulgária e a Roménia devem assegurar 
que as terras ocupadas por prados 
permanentes em 1 de janeiro de 2007 são 
mantidas como prados permanentes, 
dentro de limites definidos.

devem incluir igualmente a manutenção de 
prados permanentes, em conformidade 
com o artigo 4.º, n.º 1, alínea h), do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012. Os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
terras ocupadas ininterruptamente por 
prados desde 1 de janeiro de 2007 são 
classificadas como prados permanentes. 
Os agricultores mantêm como prados 
permanentes as superfícies das suas 
explorações declaradas como tais no 
pedido apresentado nos termos do artigo 
73.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 
n.º HZR/2012 para o exercício de 2014, a
seguir denominadas "superfícies de 
referência ocupadas por prados 
permanentes".

Or. en

Alteração 592
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 93 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

Além disso, no que se refere aos anos de 
2014 e 2015, as regras em matéria de 
condicionalidade devem incluir igualmente 
a manutenção de prados permanentes. Os 
Estados que eram membros da União em 1 
de janeiro de 2004 devem assegurar que as 
terras ocupadas por prados permanentes na 
data prevista para os pedidos de ajuda por 
superfície relativos a 2003 são mantidas 
como prados permanentes, dentro de 
limites definidos. Os Estados que se 
tornaram membros da União em 2004 
devem assegurar que as terras ocupadas 
por prados permanentes em 1 de maio de 
2004 são mantidas como prados 

Além disso, no que se refere aos anos de 
2014 e 2015, as regras em matéria de 
condicionalidade devem incluir igualmente 
a manutenção de prados permanentes. Os 
Estados que eram membros da União em 1 
de janeiro de 2004 devem assegurar que as 
terras ocupadas por prados permanentes na 
data prevista para os pedidos de ajuda por 
superfície relativos a 2003 são mantidas 
como prados permanentes, dentro de 
limites definidos estipulados pelo 
Estado-Membro em questão. Os Estados 
que se tornaram membros da União em 
2004 devem assegurar que as terras 
ocupadas por prados permanentes em 1 de 
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permanentes, dentro de limites definidos. A 
Bulgária e a Roménia devem assegurar que 
as terras ocupadas por prados permanentes
em 1 de janeiro de 2007 são mantidas 
como prados permanentes, dentro de 
limites definidos.

maio de 2004 são mantidas como prados 
permanentes, dentro de limites definidos 
estipulados pelo Estado-Membro em 
questão. A Bulgária e a Roménia devem 
assegurar que as terras ocupadas por 
prados permanentes em 1 de janeiro de 
2007 são mantidas como prados 
permanentes, dentro de limites definidos 
estipulados pelo Estado-Membro em 
questão.

Or. en

Alteração 593
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 93 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

O parágrafo anterior não é aplicável às 
terras ocupadas por prados permanentes a 
florestar, desde que a florestação seja 
compatível com o ambiente e com a 
exclusão de plantações de árvores de 
Natal e de espécies de crescimento rápido 
cultivadas a curto prazo.

Suprimido

Or. fr

Alteração 594
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 93 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

O parágrafo anterior não é aplicável às 
terras ocupadas por prados permanentes a 
florestar, desde que a florestação seja 
compatível com o ambiente e com a 
exclusão de plantações de árvores de Natal

O parágrafo anterior não é aplicável às 
terras ocupadas por prados permanentes a 
florestar, desde que a florestação seja 
compatível com o ambiente e com a 
exclusão de plantações de árvores de Natal.
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e de espécies de crescimento rápido 
cultivadas a curto prazo.

Or. en

Alteração 595
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 93 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

A fim de ter em conta os elementos 
referidos nos dois parágrafos anteriores, a 
Comissão é habilitada a adotar, nos 
termos do artigo 111.º, atos delegados que 
estabeleçam as normas relativas à 
manutenção de prados permanentes, em 
particular para garantir que são tomadas 
medidas destinadas a manter as terras 
ocupadas com prados permanentes ao 
nível dos agricultores, incluindo 
obrigações individuais a cumprir, tais 
como a obrigação de reconverter 
superfícies em prados permanentes, se se 
verificar que a proporção das terras 
ocupadas por prados permanentes está a 
diminuir.

Suprimido

Or. fr

Alteração 596
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 93 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação, deve ser permitido aos 
agricultores converterem um máximo de 
10 % das superfícies de referência que são 
obrigados a manter. Este limite não é 
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aplicável em casos de força maior ou 
circunstâncias excecionais.

Or. en

Alteração 597
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 93 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

Além disso, a Comissão adota, por meio 
de atos de execução, os métodos de 
determinação da proporção de prados 
permanentes e de terras agrícolas que tem 
de ser mantida. Estes atos de execução 
são adotados pelo procedimento de exame 
previsto no artigo 112º, n.º 3.

Suprimido

Or. fr

Alteração 598
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 93 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

Além disso, a Comissão adota, por meio 
de atos de execução, os métodos de 
determinação da proporção de prados 
permanentes e de terras agrícolas que tem 
de ser mantido. Esses atos de execução 
são adotados pelo procedimento de exame 
a que se refere o artigo 112.º, n.º 3.

Suprimido

Or. en
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Alteração 599
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 93 – parágrafo 8

Texto da Comissão Alteração

Além disso, a Comissão adota, por meio 
de atos de execução, os métodos de 
determinação da proporção de prados 
permanentes e de terras agrícolas que tem 
de ser mantida. Esses atos de execução são 
adotados segundo o processo de exame a 
que se refere o artigo 112.º, n.º 3.

Além disso, a Comissão é habilitada a 
adotar atos delegados, nos termos do 
artigo 111.º, para estabelecer os métodos 
de determinação da proporção de prados 
permanentes e de terras agrícolas que tem 
de ser mantida.

Or. de

Alteração 600
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 93 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação, os agricultores que, em 
2014, tenham, pelo menos, 70 % da 
superfície da sua exploração ocupada 
com "prados permanentes" e "erva ou 
outras forrageiras", em conformidade 
com o artigo 4.º. n.º 1, alínea h), do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012, a seguir 
denominadas "superfícies de referência 
ocupadas totalmente por pastagens", 
devem manter, pelo menos, igual número 
de hectares ocupados por prados como 
superfície de referência ocupada 
totalmente por pastagem. É permitido aos 
agricultores converterem um máximo de 
5 % das superfícies de referência que são 
obrigados a manter. Este limite não é 
aplicável em casos de força maior ou 
circunstâncias excecionais.

Or. en
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Alteração 601
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 93 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A fim de assegurar um sistema de 
condicionalidade mais simples, com 
menos requisitos mais específicos, a 
Comissão deve apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, o mais tardar até 
ao final de 2013, um relatório 
acompanhado das propostas necessárias 
para a redução em 25 % do número de 
regras do anexo II. As regras 
remanescentes devem ser avaliadas em 
função da relevância, importância e 
mensurabilidade.

Or. en

Justificação

O sistema de condicionalidade continua a constituir motivo de frustração para os 
agricultores, tanto em termos do número de regras como em termos de relevância e 
importância (para os agricultores como para a sociedade). Além disso, como consequência 
das inúmeras regras diferentes, pode ser difícil para o agricultor (enquanto pessoa 
individual) saber se está a infringir alguma regra ou não. Para dispor de um sistema de 
condicionalidade mais credível, é necessário que a Comissão apresente propostas de 
limitação do número de regras, mas também que avalie as regras remanescentes em termos 
de relevância, importância e mensurabilidade.

Alteração 602
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 94 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que todas Os Estados-Membros asseguram que todas 
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superfícies agrícolas, incluindo as que já 
não sejam utilizadas para fins produtivos, 
são mantidas em boas condições agrícolas 
e ambientais. Os Estados-Membros
definem, a nível nacional ou regional, 
normas mínimas a cumprir pelos 
beneficiários no que respeita às boas 
condições agrícolas e ambientais das terras, 
com base no anexo II, tendo em conta as 
características específicas das superfícies
em questão, nomeadamente as condições 
edafoclimáticas, os sistemas de exploração 
existentes, a utilização das terras, a rotação 
das culturas, as práticas agrícolas e as 
estruturas agrícolas. Os Estados-Membros
não podem definir requisitos mínimos que 
não estejam estabelecidos no anexo II.

superfícies agrícolas, incluindo as que já 
não sejam utilizadas para fins produtivos, 
são mantidas em boas condições agrícolas 
e ambientais. Os Estados-Membros
definem, a nível nacional ou regional, 
normas mínimas a cumprir pelos 
beneficiários no que respeita às boas 
condições agrícolas e ambientais das terras, 
com base no anexo II, tendo em conta as 
características específicas das zonas em 
questão, nomeadamente as condições 
edafoclimáticas, os sistemas de exploração 
existentes, a utilização das terras, a rotação 
das culturas, as práticas agrícolas e as 
estruturas agrícolas.

Or. en

Justificação

Deve ser permitido aos Estados-Membros / às regiões o aditamento de regras adequadas aos 
seus sistemas agrícolas, de acordo com o espírito de subsidiariedade e o direito de exigir um 
ambiente limpo e seguro, respeitando o princípio precursor de que não deve haver lugar a 
um nivelamento por baixo.

Alteração 603
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de regulamento
Artigo 94 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que todas 
superfícies agrícolas, incluindo as que já 
não sejam utilizadas para fins produtivos, 
são mantidas em boas condições agrícolas 
e ambientais. Os Estados-Membros
definem, a nível nacional ou regional, 
normas mínimas a cumprir pelos 
beneficiários no que respeita às boas 
condições agrícolas e ambientais das terras, 
com base no anexo II, tendo em conta as 
características específicas das zonas em 

Os Estados-Membros asseguram que todas 
superfícies agrícolas, incluindo as que já 
não sejam utilizadas para fins produtivos, 
são mantidas em boas condições agrícolas 
e ambientais. Os Estados-Membros
promovem em particular a criação de 
zonas florestais e de sistemas 
agro-silvícolas nas superfícies que já não 
são utilizadas para fins produtivos. Os 
Estados-Membros definem, a nível 
nacional ou regional, normas mínimas a 



AM\910034PT.doc 103/190 PE494.482v02-00

PT

questão, nomeadamente as condições 
edafoclimáticas, os sistemas de exploração 
existentes, a utilização das terras, a rotação 
das culturas, as práticas agrícolas e as 
estruturas agrícolas. Os Estados-Membros
não podem definir requisitos mínimos que 
não estejam estabelecidos no anexo II.

cumprir pelos beneficiários no que respeita 
às boas condições agrícolas e ambientais 
das terras, com base no Anexo II, tendo em 
conta as características específicas das 
zonas em questão, nomeadamente as 
condições edafoclimáticas, os sistemas de 
exploração existentes, a utilização das 
terras, a rotação das culturas, as práticas 
agrícolas e as estruturas agrícolas. Os 
Estados-Membros não podem definir 
requisitos mínimos que não estejam 
estabelecidos no anexo II.

Or. pl

Alteração 604
Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 94 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que todas 
superfícies agrícolas, incluindo as que já 
não sejam utilizadas para fins produtivos, 
são mantidas em boas condições agrícolas 
e ambientais. Os Estados-Membros
definem, a nível nacional ou regional, 
normas mínimas a cumprir pelos 
beneficiários no que respeita às boas 
condições agrícolas e ambientais das terras, 
com base no anexo II, tendo em conta as 
características específicas das superfícies
em questão, nomeadamente as condições 
edafoclimáticas, os sistemas de exploração 
existentes, a utilização das terras, a rotação 
das culturas, as práticas agrícolas e as 
estruturas agrícolas. Os Estados-Membros
não podem definir requisitos mínimos que 
não estejam estabelecidos no anexo II.

Os Estados-Membros asseguram que todas 
superfícies agrícolas, incluindo as que já 
não sejam utilizadas para fins produtivos, 
são mantidas em boas condições agrícolas 
e ambientais. Os Estados-Membros
definem, a nível nacional ou regional, 
normas mínimas a cumprir pelos 
beneficiários no que respeita às boas 
condições agrícolas e ambientais das terras, 
com base no anexo II, tendo em conta as 
características específicas das zonas em 
questão, nomeadamente as condições 
edafoclimáticas, os sistemas de exploração 
existentes, a utilização das terras, a rotação 
das culturas, as práticas agrícolas e as 
estruturas agrícolas. Os Estados-Membros
não podem definir requisitos mínimos que 
não estejam estabelecidos no anexo II, a 
menos que o efeito combinado destes 
requisitos mínimos e das práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente, tal como estabelecido no 
título III, capítulo II, do Regulamento 
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(UE), n.º xxx/xxx [DP], seja insuficiente 
para englobar os requisitos mínimos 
definidos anteriormente por um 
Estado-Membro antes de 1 de janeiro de 
2014. Nesses casos, o Estado-Membro em 
causa será obrigado a definir as normas 
necessárias para garantir a não-regressão 
dos requisitos.

Or. en

Justificação

À semelhança da anterior reforma do exame de saúde, é necessária uma disposição de 
salvaguarda para garantir que as alterações das condições ambientais associadas aos 
pagamentos do primeiro pilar não afetam as normas, fazendo-as regredir para um nível 
inferior ao que é aplicado atualmente em qualquer Estado-Membro e, como tal, reduzindo 
efetivamente a base a partir da qual se podem fazer os pagamentos no domínio agrícola-
ambiental-climático, em vez de a aumentar, que é o objetivo pretendido.

Alteração 605
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 94 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que todas 
superfícies agrícolas, incluindo as que já 
não sejam utilizadas para fins produtivos, 
são mantidas em boas condições agrícolas 
e ambientais. Os Estados-Membros
definem, a nível nacional ou regional, 
normas mínimas a cumprir pelos 
beneficiários no que respeita às boas 
condições agrícolas e ambientais das terras, 
com base no anexo II, tendo em conta as 
características específicas das superfícies
em questão, nomeadamente as condições 
edafoclimáticas, os sistemas de exploração 
existentes, a utilização das terras, a rotação 
das culturas, as práticas agrícolas e as 
estruturas agrícolas. Os Estados-Membros
não podem definir requisitos mínimos que 
não estejam estabelecidos no anexo II.

Os Estados-Membros asseguram que todas 
superfícies agrícolas, incluindo as que já 
não sejam utilizadas para fins produtivos, 
são mantidas em boas condições agrícolas 
e ambientais.
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A superfície agrícola que não tenha sido 
objeto de um pedido de prémio de base 
porque se desenvolveu num estado mais 
natural, com um nível de biodiversidade 
maior, só deve ser mantida de acordo com 
as condições exigidas pela 
regulamentação e deve ficar isenta dos 
requisitos de manutenção da superfície 
em boas condições agrícolas e ambientais. 
As superfícies reservadas nos termos dos 
artigos 22.º, 23.º e 24.º do Regulamento 
(CE) n.º 1257/1999, do artigo 39.º do 
Regulamento (CE) n.º 1698/2005 e do 
artigo 29.º do Regulamento (UE) n.º […] 
[RDR] são consideradas como mantidas 
em boas condições agrícolas e ambientais 
se as obrigações previstas no acordo 
agroambiental forem cumpridas. Para 
evitar o duplo sancionamento, a 
negligência das obrigações previstas no 
acordo agroambiental não pode resultar 
na redução do apoio em virtude do 
presente artigo (94.º) estabelecido no 
artigo 99.º do presente regulamento.
Os Estados-Membros definem, a nível 
nacional ou regional, normas mínimas a 
cumprir pelos beneficiários no que respeita 
às boas condições agrícolas e ambientais 
das terras, com base no anexo II, tendo em 
conta as características específicas das 
zonas em questão, nomeadamente as 
condições edafoclimáticas, os sistemas de 
exploração existentes, a utilização das 
terras, a rotação das culturas, as práticas 
agrícolas e as estruturas agrícolas. Os 
Estados-Membros não podem definir 
requisitos mínimos que não estejam 
estabelecidos no anexo II.

Or. en

Justificação

As superfícies inelegíveis para pagamento de base não devem estar sujeitas às exigências de 
boas condições agrícolas e ambientais.
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Alteração 606
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 94 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que todas 
superfícies agrícolas, incluindo as que já 
não sejam utilizadas para fins produtivos, 
são mantidas em boas condições agrícolas 
e ambientais. Os Estados-Membros
definem, a nível nacional ou regional, 
normas mínimas a cumprir pelos 
beneficiários no que respeita às boas 
condições agrícolas e ambientais das terras, 
com base no anexo II, tendo em conta as 
características específicas das superfícies 
em questão, nomeadamente as condições 
edafoclimáticas, os sistemas de exploração 
existentes, a utilização das terras, a rotação 
das culturas, as práticas agrícolas e as 
estruturas agrícolas. Os Estados-Membros
não podem definir requisitos mínimos que 
não estejam estabelecidos no anexo II.

Os Estados-Membros asseguram que todas 
superfícies agrícolas, incluindo as que já 
não sejam utilizadas para fins produtivos, 
são mantidas em boas condições agrícolas 
e ambientais. Os Estados-Membros
especificam, a nível nacional ou regional, o 
âmbito dos controlos de beneficiários com 
base no conjunto de requisitos comuns 
para as normas relativas às boas 
condições agrícolas e ambientais das terras, 
em conformidade com o artigo 93.º, tendo 
em conta as características específicas das 
zonas em questão, nomeadamente as 
condições edafoclimáticas, os sistemas de 
exploração existentes, a utilização das 
terras, a rotação das culturas, as práticas 
agrícolas e as estruturas agrícolas. Os 
Estados-Membros não podem definir 
requisitos mínimos que não estejam 
estabelecidos no anexo II.

Or. en

Alteração 607
Jim Higgins, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 96 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Esses sistemas, nomeadamente o sistema 
de identificação e registo de animais 
estabelecido em conformidade com a 
Diretiva 2008/71/CE do Conselho, de 15 
de julho de 2008, relativa à identificação e 
ao registo de suínos e os Regulamentos 
(CE) n.º 1760/2000 e (CE) n.º 21/2004, 

Suprimido



AM\910034PT.doc 107/190 PE494.482v02-00

PT

devem ser compatíveis com o sistema 
integrado referido no título V, capítulo II, 
do presente regulamento.

Or. en

Justificação

Dadas as complicações associadas à aplicação do Regulamento (CE) n.º 21/2004, este 
número não deve fazer parte do sistema integrado de gestão e de controlo.

Alteração 608
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 96 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O controlo dos requisitos, das 
normas, dos atos ou domínios de 
condicionalidade pode incluir os 
seguintes elementos:
- a participação dos agricultores no 
sistema de aconselhamento agrícola 
previsto no título III do presente 
regulamento;
- a participação de um agricultor num 
sistema de certificação, se este cumprir os 
requisitos e as normas em questão.

Or. fr

Alteração 609
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 96 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros procedem a 
controlos no local para verificar o 

3. Os Estados-Membros procedem a 
controlos no local para verificar o 
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cumprimento, pelos beneficiários, das 
obrigações estabelecidas no presente título.

cumprimento, pelos beneficiários, das 
obrigações estabelecidas no presente título.
Os Estados-Membros devem apresentar 
um relatório anual sobre a aplicação e os 
resultados das medidas de 
condicionalidade e ecologização. A 
Comissão Europeia deve apresentar ao 
Parlamento Europeu um relatório anual 
sobre os efeitos destas medidas na 
produção agrícola e no impacto ambiental 
das mesmas nos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Uma vez que a "ecologização" é um elemento novo a considerar no âmbito das regras de 
condicionalidade, é pertinente que a Comissão reveja a coerência das mesmas e transmita ao 
Parlamento Europeu o seu parecer nesta matéria. Esta alteração está em consonância com o 
aditamento do considerando 57-A) (novo).

Alteração 610
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 96 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros procedem a 
controlos no local para verificar o 
cumprimento, pelos beneficiários, das 
obrigações estabelecidas no presente título.

3. Os Estados-Membros devem notificar 
atempadamente da inspeção quando 
procedem a controlos para verificar o 
cumprimento, pelos beneficiários, das 
obrigações estabelecidas no presente título.

Or. en

Alteração 611
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 96 – n.º 3–A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3–A. Os Estados-Membros devem 
apresentar anualmente um relatório sobre 
a aplicação e os resultados de controlos 
das medidas de condicionalidade e 
ecologização à União Europeia que, por 
sua vez, deve apresentar ao Parlamento 
Europeu um relatório sobre a eficácia das 
medidas do Estado-Membro ou regionais 
para enfrentar os desafios de 
sustentabilidade a longo prazo na 
agricultura.

Or. en

Alteração 612
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 96 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão, por meio de atos de 
execução, adota normas sobre a realização 
dos controlos destinados a verificar o 
cumprimento das obrigações referidas no 
presente título.

A Comissão é habilitada a adotar atos 
delegados, nos termos do artigo 111.º, 
para estabelecer normas sobre a realização 
dos controlos destinados a verificar o 
cumprimento das obrigações referidas no 
presente título.

Or. de

Alteração 613
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 96 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esses atos de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 

Suprimido
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artigo 112.º, n.º 3.

Or. de

Alteração 614
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 96 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A A Comissão é habilitada para adotar, 
nos termos do artigo 111.º, atos delegados 
relativos às regras comuns e 
harmonizadas em matéria de pontos de 
controlo da condicionalidade.

Or. fr

Alteração 615
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 97 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A sanção prevista no artigo 91.º é aplicada 
sempre que, a qualquer momento de um 
determinado ano civil (a seguir 
denominado «ano civil em causa»), as 
regras em matéria de condicionalidade não 
sejam cumpridas e o incumprimento em 
causa seja imputável ao beneficiário que 
apresentou o pedido de ajuda ou o pedido 
de pagamento no ano civil em causa.

A sanção prevista no artigo 91.º é aplicada 
sempre que, a qualquer momento de um 
determinado ano civil (a seguir 
denominado «ano civil em causa»), as 
regras em matéria de condicionalidade não 
sejam cumpridas e o incumprimento em 
causa resulte de ato ou omissão 
deliberados que sejam imputáveis ao 
beneficiário que apresentou o pedido de 
ajuda ou o pedido de pagamento no ano 
civil em causa.

Or. en
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Justificação

A administração deve determinar em que circunstâncias considera que o incumprimento é, ou 
não, deliberado.

Alteração 616
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 97 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A sanção prevista no artigo 91.º é aplicada 
sempre que, a qualquer momento de um 
determinado ano civil (a seguir 
denominado «ano civil em causa»), as 
regras em matéria de condicionalidade não 
sejam cumpridas e o incumprimento em 
causa seja imputável ao beneficiário que 
apresentou o pedido de ajuda ou o pedido 
de pagamento no ano civil em causa.

Sem prejuízo do disposto no artigo 91.º, 
n.º 2, alínea a), a sanção prevista no artigo 
91.º é aplicada sempre que, a qualquer 
momento de um determinado ano civil (a 
seguir denominado «ano civil em causa»), 
as regras em matéria de condicionalidade 
não sejam cumpridas e o incumprimento 
em causa seja imputável diretamente ao 
beneficiário que apresentou o pedido de 
ajuda ou o pedido de pagamento no ano 
civil em causa.

Or. en

Justificação

A presente alteração surge em consonância com a alteração que propõe um sistema de alerta 
precoce relativamente à condicionalidade. O aditamento do termo "diretamente" é uma 
questão de coerência com a formulação do artigo 91.º.

Alteração 617
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de regulamento
Artigo 97 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sempre que um Estado-Membro decida 
utilizar a opção prevista no 
primeiro parágrafo, a autoridade 
competente toma, no ano seguinte, 

Suprimido
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relativamente a uma amostra de 
beneficiários, as medidas necessárias para 
verificar se o beneficiário corrigiu o 
incumprimento constatado. As 
constatações e a obrigação de tomar 
medidas corretivas são notificadas ao 
beneficiário.

Or. pl

Justificação

A supressão desta disposição resultará numa simplificação considerável dos procedimentos 
administrativos aplicados pelos Estados-Membros e numa redução de despesas orçamentais.

Alteração 618
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 97 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sempre que um Estado-Membro decida 
utilizar a opção prevista no 
primeiro parágrafo, no ano seguinte, a 
autoridade competente toma, 
relativamente a uma amostra de 
beneficiários, as medidas necessárias para 
verificar se o beneficiário corrigiu o 
incumprimento constatado. As 
constatações e a obrigação de tomar 
medidas corretivas são notificadas ao 
beneficiário.

Suprimido

Or. en

Justificação

Em nossa opinião, uma boa solução proposta pela Comissão Europeia é abolir os controlos 
de acompanhamento em caso de infrações menores. Todavia, no que diz respeito à solução 
que consiste na limitação dos controlos abrangidos pela regra de minimis a um grupo de 
beneficiários selecionado (amostra), advogamos que a simplificação implicaria a abolição 
total dos controlos reiterados das infrações sujeitas à regra de minimis.
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Alteração 619
George Lyon, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 98-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 98.º-A
Critérios gerais de graduação das sanções
Para efeitos de graduação dos montantes 
referidos no artigo 99.º, são aplicáveis os 
seguintes critérios:
– a "gravidade" do incumprimento 
depende sobretudo da importância das 
consequências do incumprimento, 
nomeadamente dos riscos que representa 
para os fundos da UE em causa, e tendo 
sempre em conta os objetivos do requisito 
ou da norma em causa;
– para a determinação da "extensão" do 
incumprimento, deve ter-se em conta, 
nomeadamente, se o incumprimento é de 
grande alcance ou se se limita apenas à 
exploração;
– para a determinação da "duração" do 
incumprimento, a autoridade competente 
deve ter em conta sobretudo a estimativa 
do período durante o qual dura o seu 
efeito ou das possibilidades de pôr termo a 
esse efeito através de meios razoáveis;

– entende-se por "recorrência" do 
incumprimento o incumprimento do 
mesmo requisito, norma ou obrigação que 
é determinado mais de uma vez num 
período de três anos consecutivos, desde 
que o beneficiário tenha sido informado 
de um incumprimento anterior e, se for 
caso disso, tenha tido a possibilidade de 
tomar as medidas necessárias para pôr 
termo a esse incumprimento anterior.

Or. en
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Justificação

Os princípios gerais das sanções deviam constar do ato de base. O presente artigo foi 
retirado do Regulamento (CE) n.º 1122/2009 (regras de execução), artigo 47.º.

Alteração 620
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Artigo 99 – título

Texto da Comissão Alteração

Cálculo da sanção Cálculo da sanção financeira

Or. ro

Justificação

Alteração linguística aplicável a todo o artigo. 

Alteração 621
George Lyon, Anne E. Jensen, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 99 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para o cálculo das reduções e exclusões, 
são tidas em conta a gravidade, extensão, 
permanência e recorrência do 
incumprimento constatado, bem como os 
critérios definidos nos n.os 2, 3 e 4.

Para o cálculo proporcional das reduções e 
exclusões, são tidas em conta a gravidade 
e natureza do incumprimento constatado 
para determinar a gravidade, extensão, 
permanência e recorrência do 
incumprimento constatado, em
conformidade com o artigo 99.º-A, bem 
como os critérios definidos nos n.os 2, 3 
e 4.

Or. en

Justificação

Vide alteração que propõe a criação do artigo 99.º-A (novo).
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Alteração 622
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 99 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em derrogação do disposto no n.º 1, 
as reduções ou exclusões no seguimento 
de anomalias no âmbito da 
condicionalidade para as medidas visadas 
nos artigos 29.º, 30.º e 31.º do 
Regulamento (UE) n.º RDR/xxx., apenas 
se aplicam aos montantes atribuídos ao 
abrigo destas medidas.

Or. fr

Alteração 623
Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Artigo 99 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Em caso de incumprimento por 
negligência, a percentagem de redução 
não pode exceder 5 % e, em caso de 
incumprimento reiterado, 15 %.

Suprimido

Or. en

Alteração 624
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 99 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Em caso de incumprimento por 
negligência, a percentagem de redução não 
pode exceder 5 % e, em caso de 
incumprimento reiterado, 15 %.

2. Em caso de incumprimento por 
negligência, a percentagem de redução não 
pode exceder 5 % ou 2 000 EUR e, em 
caso de incumprimento reiterado, 10 % ou 
4 000 EUR.

Or. en

Justificação

To base the cross compliance system only on a percentage reduction of support is not 
proportional. It can give very large reductions of support for very small non-compliances if 
they are done by a large farmer. In addition a similar breach mad by two different famers 
does not lead to the same amount of reduction of support. The amount of support reduction 
will depend on whether the farmer is a small farmer, receiving only few subsidies, or a large 
farmer, receiving a large amount of subsidies. In addition all less severe non-compliances 
should be able to be considered as minor. This will significantly increase proportionality.

Alteração 625
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 99 – n. º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Em caso de incumprimento por 
negligência, a percentagem de redução não 
pode exceder 5 % e, em caso de 
incumprimento reiterado, 15 %.

Em caso de incumprimento por 
negligência, a percentagem de redução não 
pode exceder 5 % e, em caso de 
incumprimento reiterado, 15 %, a menos 
que se constate uma gravidade extrema, 
situação em que a redução não pode ser 
inferior a 20 %, podendo ir até à exclusão 
total de um ou mais regimes de ajuda por 
um ou mais anos civis.

Or. es

Justificação

Considera-se adequado suprimir o n.º 3 para os casos de incumprimento deliberado, uma vez 
que é extremamente difícil demonstrar a nível jurídico que o agricultor atuou de forma 
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deliberada ou intencional. Por isso, propõe-se a substituição deste tipo de incumprimentos 
por outro que diga respeito a uma negligência de extrema gravidade, inserindo-o no n.º 2, 
mas mantendo as mesmas penalizações previstas no n.º 3.

Alteração 626
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 99 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Em caso de incumprimento por 
negligência, a percentagem de redução não 
pode exceder 5 % e, em caso de 
incumprimento reiterado, 15 %.

Em caso de incumprimento por 
negligência, a percentagem de redução não 
pode exceder 5 % e, em caso de 
incumprimento reiterado, 15 %, a menos 
que se constate uma gravidade extrema, 
situação em que a redução não pode ser 
inferior a 20 %, podendo ir até à exclusão 
total de um ou mais regimes de ajuda por 
um ou mais anos civis.

Or. es

Justificação

É preferível eliminar o n.º 3 relativo aos casos de incumprimento deliberado, uma vez que é 
muito difícil demonstrar a nível jurídico que o agricultor atuou de forma deliberada. Por 
isso, propõe-se a substituição deste tipo de incumprimentos por outro que diga respeito a 
uma negligência de extrema gravidade, inserindo-o no n.º 2, mas mantendo as mesmas 
penalizações previstas no n.º 3.

Alteração 627
Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Artigo 99 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em casos devidamente justificados, os 
Estados-Membros podem decidir que não 
seja aplicada qualquer redução quando um 
incumprimento, atendendo à sua gravidade, 
extensão e duração, deva ser considerado 

Em casos devidamente justificados, os 
Estados-Membros podem decidir que não 
seja aplicada qualquer redução quando um 
incumprimento, atendendo à sua gravidade, 
extensão e duração, deva ser considerado 
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menor. Contudo, os casos de 
incumprimento que constituam um risco 
direto para a saúde pública ou animal não 
são considerados menores. As constatações 
e a obrigação de tomar medidas corretivas 
são notificadas ao beneficiário.

menor. Contudo, os casos de 
incumprimento que constituam um risco 
direto para a saúde pública ou animal, ou 
para o bem-estar dos animais, não são 
considerados menores. As constatações e a 
obrigação de tomar medidas corretivas são 
notificadas ao beneficiário.

Or. en

Alteração 628
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 99 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em casos devidamente justificados, os 
Estados-Membros podem decidir que não 
seja aplicada qualquer redução quando um 
incumprimento, atendendo à sua gravidade, 
extensão e duração, deva ser considerado 
menor. Contudo, os casos de 
incumprimento que constituam um risco 
direto para a saúde pública ou animal não 
são considerados menores. As constatações 
e a obrigação de tomar medidas corretivas 
são notificadas ao beneficiário.

Em casos devidamente justificados, os 
Estados-Membros podem decidir que não 
seja aplicada qualquer redução quando um 
incumprimento, atendendo à sua gravidade, 
extensão e duração, deva ser considerado 
menor. Contudo, os casos de 
incumprimento que constituam um risco 
direto para a saúde pública ou animal não 
são considerados menores. As infrações 
menores dos sistemas de identificação e 
registo de animais referidas no anexo II, 
RLG 7 e RLG 8, não devem ser 
consideradas risco direto para a saúde 
pública ou animal. As constatações e a 
obrigação de tomar medidas corretivas são 
notificadas ao beneficiário.

Or. en

Alteração 629
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 99 – n.º 2 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Em casos devidamente justificados, os 
Estados-Membros podem decidir que não 
seja aplicada qualquer redução quando um 
incumprimento, atendendo à sua gravidade, 
extensão e duração, deva ser considerado 
menor. Contudo, os casos de 
incumprimento que constituam um risco 
direto para a saúde pública ou animal não 
são considerados menores. As 
constatações e a obrigação de tomar 
medidas corretivas são notificadas ao 
beneficiário.

Em casos devidamente justificados, os 
Estados-Membros podem decidir que não 
seja aplicada qualquer redução quando um 
incumprimento, atendendo à sua gravidade, 
extensão e duração, deva ser considerado 
menor. As constatações e a obrigação de 
tomar medidas corretivas são notificadas 
ao beneficiário.

Or. en

Alteração 630
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 99 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em caso de incumprimento deliberado, 
a percentagem de redução não pode, em 
princípio, ser inferior a 20 %, podendo ir
até à exclusão total de um ou vários 
regimes de ajuda num ou mais anos civis.

Suprimido

Or. es

Justificação

É preferível eliminar o n.º 3 relativo aos casos de incumprimento deliberado, uma vez que é 
muito difícil demonstrar a nível jurídico que o agricultor atuou de forma deliberada. Por 
isso, propõe-se a substituição deste tipo de incumprimentos por outro que diga respeito a 
uma negligência de extrema gravidade, inserindo-o no n.º 2, mas mantendo as mesmas
penalizações previstas no n.º 3.

Alteração 631
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 99 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em caso de incumprimento deliberado, 
a percentagem de redução não pode, em 
princípio, ser inferior a 20 %, podendo ir 
até à exclusão total de um ou vários 
regimes de ajuda num ou mais anos civis.

Suprimido

Or. es

Justificação

Considera-se adequado suprimir o n.º 3 para os casos de incumprimento deliberado, uma vez 
que é extremamente difícil demonstrar a nível jurídico que o agricultor atuou de forma 
deliberada ou intencional. Por isso, propõe-se a substituição deste tipo de incumprimentos 
por outro que diga respeito a uma negligência de extrema gravidade, inserindo-o no n.º 2, 
mas mantendo as mesmas penalizações previstas no n.º 3.

Alteração 632
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 99 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em caso de incumprimento deliberado, a 
percentagem de redução não pode, em 
princípio, ser inferior a 20 %, podendo ir 
até à exclusão total de um ou vários 
regimes de ajuda num ou mais anos civis.

3. Em caso de incumprimento deliberado 
ou grave, a percentagem de redução não 
pode ser inferior a 20 %, podendo ir até à 
exclusão total de um ou vários regimes de 
ajuda num ou mais anos civis. O 
incumprimento reiterado que ocorra 
depois de um beneficiário ter sido 
advertido ou sancionado é considerado 
grave e deliberado. 

Or. en
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Justificação

Caso um agricultor tenha sido advertido ou tenha sofrido reduções nos pagamentos em anos 
anteriores por infração recorrente (por exemplo, ambiental), o agricultor compreende a 
causalidade ou tem oportunidade de arranjar uma solução; como tal, as infrações reiteradas 
ocorrem com o seu conhecimento, são graves e deliberadas. As disposições referentes às 
sanções devem ser o mais explícitas possíveis, pelo que se deve evitar afirmações como "em 
princípio" para que não haja disparidade na execução.

Alteração 633
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 99 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em caso de incumprimento deliberado, 
a percentagem de redução não pode, em 
princípio, ser inferior a 20 %, podendo ir 
até à exclusão total de um ou vários 
regimes de ajuda num ou mais anos civis.

3. Em caso de incumprimento "grave", a 
percentagem de redução não pode, em 
princípio, ser inferior a 20 %, podendo ir 
até à exclusão total de um ou vários 
regimes de ajuda num ou mais anos civis.

Or. en

Justificação

Os auditores têm dificuldade em determinar o caráter intencional (i.e. deliberado) dos 
incumprimentos. A gravidade é um critério muito mais objetivo que os departamentos de 
auditoria podem utilizar com maior fiabilidade. (A proposta dos relatores para mudar este 
termo para "negligência grosseira" é problemática porque o referido conceito não está 
definido em parte nenhuma.)

Alteração 634
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Artigo 99 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em caso de incumprimento deliberado, 
a percentagem de redução não pode, em 
princípio, ser inferior a 20 %, podendo ir 
até à exclusão total de um ou vários 

3. Em caso de incumprimento grave, a 
percentagem de redução não pode, em 
princípio, ser inferior a 15 %, podendo ir 
até à exclusão total de um ou vários 
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regimes de ajuda num ou mais anos civis. regimes de ajuda num ou mais anos civis.

Or. en

Alteração 635
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 99 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em caso de incumprimento deliberado, a 
percentagem de redução não pode, em 
princípio, ser inferior a 20 %, podendo ir 
até à exclusão total de um ou vários 
regimes de ajuda num ou mais anos civis.

3. Em caso de incumprimento deliberado, a 
percentagem de redução não pode, em 
princípio, ser inferior a 20 % ou
8 000 EUR, podendo ir até à exclusão total 
de um ou vários regimes de ajuda num ou 
mais anos civis.

Or. en

Justificação

Não é proporcional basear o sistema de condicionalidade apenas numa redução percentual 
do apoio. Isso pode originar reduções consideráveis do apoio por incumprimentos mínimos, 
se ocorrerem por parte de um grande produtor. Além disso, uma infração semelhante 
registada por dois agricultores diferentes não resulta no mesmo montante de redução do 
apoio. O montante de redução do apoio varia consoante o agricultor é um pequeno produtor 
que beneficia de poucas subvenções ou é um grande produtor que beneficia de um montante 
significativo em subvenções.

Alteração 636
Juozas Imbrasas

Proposta de regulamento
Artigo 99 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em caso de incumprimento deliberado, a 
percentagem de redução não pode, em 
princípio, ser inferior a 20 %, podendo ir
até à exclusão total de um ou vários 
regimes de ajuda num ou mais anos civis.

3. Em caso de incumprimento deliberado, a 
percentagem de pagamentos pode ser 
reduzida ou aumentada de acordo com a 
gravidade, extensão, duração e 
recorrência do incumprimento, podendo ir 
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até à exclusão total de um ou vários 
regimes de ajuda num ou mais anos civis.

Or. lt

Alteração 637
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 99 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em caso de incumprimento deliberado, 
a percentagem de redução não pode, em 
princípio, ser inferior a 20 %, podendo ir 
até à exclusão total de um ou vários 
regimes de ajuda num ou mais anos civis.

3. Em caso de incumprimento grave, a 
percentagem de redução não pode, em 
princípio, ser inferior a 20 %, podendo ir 
até à exclusão total de um ou vários 
regimes de ajuda num ou mais anos civis.

Or. en

Alteração 638
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 99 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. No caso de, em primeiro lugar, 
infrações graves reiteradas durante dois 
ou mais anos ou que ocorram 
relativamente a várias normas ou 
requisitos nos domínios do ambiente e 
saúde pública da condicionalidade; ou, 
em segundo lugar, se após a avaliação dos 
riscos e/ou uma reinspeção a exploração 
for considerada pela autoridade 
responsável como estando 
intrinsecamente em risco de infringir as 
normas de condicionalidade, 
relativamente aos sistemas agrícolas 
insustentáveis definidos no 2.º, o 
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beneficiário em causa será excluído 
permanentemente dos pagamentos da 
PAC.

Or. en

Justificação

Sempre que uma exploração tenha tido inúmeras infrações no domínio do ambiente e da 
saúde pública durante vários anos, tem um sistema agrícola intrinsecamente insustentável. 
Como tal, o agricultor corre o risco de gerar custos suplementares para a sociedade através 
de crises/contaminação da saúde pública e poluição, pelo que deve ser excluído 
permanentemente do apoio dos poderes públicos. Esta disposição só seria aplicável a 
infrações graves e onerosas, e não a infrações menores como as que decorrem da perda de 
algumas marcas auriculares fora de uma epidemia de doença.

Alteração 639
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 100 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem reter 10 % 
dos montantes resultantes da aplicação das 
reduções e exclusões referidas no artigo 
99.º.

Os Estados-Membros podem reter 10 % 
dos montantes resultantes da aplicação das 
reduções e exclusões referidas no artigo 
99.º para financiar objetivos ambientais 
nos termos do artigo 5.º, n.os 4 e 5 do 
Regulamento (UE) n.º ... [RDR] para as 
prioridades de desenvolvimento rural 4 
e 5.

Or. en

Justificação

(Vide artigo 5.º, n.os 4 e 5 RDR e anexo IV RDR: DR prioridade 4: recuperação, preservação 
e melhoria dos ecossistemas dependentes da agricultura e da silvicultura; DR prioridade 5: 
promoção da eficiência dos recursos e apoio da mudança para uma economia hipocarbónica 
resistente em termos de clima nos setores agroalimentar e da silvicultura.)

Alteração 640
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 100 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem reter 10 % 
dos montantes resultantes da aplicação das 
reduções e exclusões referidas no artigo 
99.º.

Os Estados-Membros podem reter 25 %
dos montantes resultantes da aplicação das 
reduções e exclusões referidas no artigo 
99.º.

Or. es

Justificação

Deve manter-se o valor de retenção fixado em 25 % no regulamento em vigor.

Alteração 641
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 100 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem reter 10 % 
dos montantes resultantes da aplicação das 
reduções e exclusões referidas no artigo 
99.º.

Os Estados-Membros podem reter 25 %
dos montantes resultantes da aplicação das 
reduções e exclusões referidas no artigo 
99.º.

Or. es

Justificação

Deve manter-se o valor fixado em 25 % no regulamento em vigor.

Alteração 642
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de regulamento
Artigo 100 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem reter 10 % 
dos montantes resultantes da aplicação das 
reduções e exclusões referidas no artigo 
99.º.

Os Estados-Membros podem reter 25 % 
dos montantes resultantes da aplicação das 
reduções e exclusões referidas no artigo 
99.º.

Or. pl

Justificação

Não é necessário reduzir para 10 % a regra atualmente em vigor de reter 25 % dos 
montantes.

Alteração 643
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 100 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem reter 10 % 
dos montantes resultantes da aplicação das 
reduções e exclusões referidas no artigo 
99.º.

Os Estados-Membros podem reter 25 % 
dos montantes resultantes da aplicação das 
reduções e exclusões referidas no artigo 
99.º.

Or. fr

Alteração 644
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 100 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem reter 10 %
dos montantes resultantes da aplicação das 
reduções e exclusões referidas no 
artigo 99.º.

Os Estados-Membros podem reter 25 %
dos montantes resultantes da aplicação das 
reduções e exclusões referidas no 
artigo 99.º.
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Or. en

Justificação

Não vemos razão para a Comissão ter introduzido esta alteração (reduziram de 10 % para 
25 %). No presente regulamento (artigo 25.º do regulamento n.º 73/2009), permite-se que os 
Estados-Membros retenham 25 % do montante resultante da aplicação das reduções.

Alteração 645
Juozas Imbrasas

Proposta de regulamento
Artigo 100 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem reter 10 % 
dos montantes resultantes da aplicação das 
reduções e exclusões referidas no 
artigo 99.º.

Os Estados-Membros podem reter 25 % 
dos montantes resultantes da aplicação das 
reduções e exclusões referidas no 
artigo 99.º.

Or. lt

Alteração 646
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de regulamento
Artigo 100 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem afetar a 
percentagem dos montantes referida no 
primeiro parágrafo como apoio adicional 
aos meios no âmbito de programas de 
desenvolvimento rural financiados pelo 
FEADER, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º [...] [RDR].

Or. pl

Alteração 647
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 102 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

v) um resumo dos resultados disponíveis 
de todas as auditorias e controlos 
realizados de acordo com o calendário e as 
disposições setoriais pormenorizadas.

v) um resumo anual, juntamente com a 
soma das despesas do FEAGA e do 
FEADER, dos resultados disponíveis de 
todas as auditorias e controlos realizados 
de acordo com o calendário e as 
disposições setoriais pormenorizadas.

Or. es

Justificação

Propõe-se que as estatísticas relativas aos controlos sejam apresentadas à Comissão uma 
única vez, juntamente com as contas anuais, antes de 1 de fevereiro de cada ano. Atualmente, 
são apresentadas nos diferentes prazos estabelecidos nos regulamentos setoriais e, mais 
tarde, fazem parte do processo anual de apuramento das contas, tendo por vezes de ser 
referidas no quadro de investigações de apuramento da conformidade.

Alteração 648
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 102 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

v) um resumo dos resultados disponíveis 
de todas as auditorias e controlos 
realizados de acordo com o calendário e as 
disposições setoriais pormenorizadas.

v) um resumo anual, juntamente com a 
soma das despesas do FEAGA e do 
FEADER, dos resultados disponíveis de 
todas as auditorias e controlos realizados 
de acordo com o calendário e as 
disposições setoriais pormenorizadas.

Or. es

Justificação

As estatísticas relativas aos controlos devem ser apresentadas à Comissão uma única vez, 
juntamente com as contas anuais, antes de 1 de fevereiro de cada ano. Dado que, atualmente, 
são apresentadas nos diferentes prazos estabelecidos nos regulamentos setoriais e, mais 
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tarde, fazem parte do processo anual de apuramento das contas, tendo por vezes de ser 
referidas no quadro de investigações de apuramento da conformidade.

Alteração 649
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 102 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Caso sejam necessárias análises 
estatísticas para a comunicação de 
informações à Comissão nos termos do 
presente artigo, a Comissão faculta aos 
Estados-Membros as informações 
pormenorizadas necessárias 
atempadamente, antes do início do 
período de referência.

Or. de

Alteração 650
Robert Dušek

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando um pagamento direto previsto 
no Regulamento (UE) n.º DP/xxx for 
efetuado a um beneficiário numa moeda 
que não seja o euro, os Estados-Membros
convertem em moeda nacional o montante 
da ajuda expresso em euros, com base na 
última taxa de câmbio estabelecida pelo 
Banco Central Europeu antes de 1 de 
outubro do ano para o qual é concedida a 
ajuda.

3. Quando um pagamento direto previsto 
no Regulamento (UE) n.º DP/xxx for 
efetuado a um beneficiário numa moeda 
que não seja o euro, os Estados-Membros
convertem em moeda nacional o montante 
da ajuda expresso em euros, com base na 
última taxa de câmbio estabelecida pelo 
Banco Central Europeu antes de 1 de 
setembro do ano para o qual é concedida a 
ajuda.

Or. en
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Alteração 651
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando um pagamento direto previsto 
no Regulamento (UE) n.º DP/xxx for 
efetuado a um beneficiário numa moeda 
que não seja o euro, os Estados-Membros
convertem em moeda nacional o montante 
da ajuda expresso em euros, com base na 
última taxa de câmbio estabelecida pelo 
Banco Central Europeu antes de 1 de 
outubro do ano para o qual é concedida a 
ajuda.

3. Quando um pagamento direto previsto 
no Regulamento (UE) n.º DP/xxx for 
efetuado a um beneficiário numa moeda 
que não seja o euro, os Estados-Membros
convertem em moeda nacional o montante 
da ajuda expresso em euros, com base na 
última taxa de câmbio estabelecida pelo 
Banco Central Europeu antes de 1 de 
setembro do ano para o qual é concedida a 
ajuda.

Or. en

Alteração 652
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 3–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3–A. Em derrogação ao disposto no n.º 3, 
os Estados-Membros podem converter em 
moeda nacional o montante da ajuda 
expresso em euros com base na média de 
um máximo das últimas 30 taxas de 
câmbio estabelecidas pelo banco central 
nacional dos Estados-Membros ou pelo 
Banco Central Europeu antes de 1 de 
outubro do ano para o qual é concedida a 
ajuda.

Or. en

Justificação

Deve haver maior flexibilidade na aplicação das taxas de câmbio.
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Alteração 653
George Lyon, Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Em derrogação ao disposto no n.º 3, 
os Estados-Membros podem converter em 
moeda nacional o montante da ajuda 
expresso em euros com base na média de 
um máximo das últimas cinco taxas de 
câmbio estabelecidas pelo banco central 
nacional dos Estados-Membros ou pelo 
Banco Central Europeu antes de 1 de 
outubro do ano para o qual é concedida a 
ajuda.

Or. en

Justificação

Esta alteração confere mais flexibilidade à aplicação das taxas de câmbio. Deste modo, os 
Estados-Membros podem utilizar uma média das taxas de câmbio, o que reduz o risco 
inerente a que os agricultores estão expostos com uma taxa de câmbio estabelecida num 
determinado dia.

Alteração 654
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Em derrogação ao disposto no n.º 3, 
os Estados-Membros podem converter em 
moeda nacional o montante da ajuda 
expresso em euros com base na média de 
um máximo das últimas 30 taxas de 
câmbio estabelecidas pelo Banco Central 
Europeu antes de 1 de outubro do ano 
para o qual é concedida a ajuda.
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Or. en

Alteração 655
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 107 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, adotar medidas destinadas a 
salvaguardar a aplicação da legislação da 
União em caso de práticas monetárias de 
caráter excecional suscetíveis de pôr em 
perigo a sua aplicação. Essas medidas 
podem, se necessário, derrogar às normas 
aplicáveis.

Suprimido

Esses atos de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 112.º, n.º 3.
As medidas referidas no primeiro 
parágrafo devem ser comunicadas com a 
maior brevidade ao Parlamento Europeu, 
ao Conselho e aos Estados-Membros.

Or. de

Justificação

O artigo 2.º é adequado e perfeitamente suficiente.

Alteração 656
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

É estabelecido um quadro comum de
vigilância e avaliação destinado a avaliar o 
desempenho da política agrícola comum. O 
quadro comum inclui todos os 

É estabelecido um quadro comum de 
vigilância e avaliação, que, todavia, não 
pode resultar em sistemas adicionais de 
pagamento, monitorização e sanções para 
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instrumentos relacionados com a vigilância 
e a avaliação das medidas da política 
agrícola comum, nomeadamente dos 
pagamentos diretos referidos no 
Regulamento (UE) n.º DP/xxx, das 
medidas de mercado previstas no 
Regulamento (UE) n.º sCMO/xxx, das 
medidas de desenvolvimento rural 
previstas no Regulamento (UE) n.º DR/xxx 
e da aplicação da condicionalidade prevista 
no presente regulamento.

a ecologização da PAC, destinado a avaliar 
o desempenho da política agrícola comum. 
O quadro comum inclui todos os 
instrumentos relacionados com a vigilância 
e a avaliação das medidas da política 
agrícola comum, nomeadamente dos 
pagamentos diretos referidos no 
Regulamento (UE) n.º DP/xxx, das 
medidas de mercado previstas no 
Regulamento (UE) n.º sCMO/xxx, das 
medidas de desenvolvimento rural 
previstas no Regulamento (UE) n.º DR/xxx 
e da aplicação da condicionalidade prevista 
no presente regulamento.

Or. de

Alteração 657
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

É estabelecido um quadro comum de 
vigilância e avaliação destinado a avaliar o 
desempenho da política agrícola comum. O 
quadro comum inclui todos os 
instrumentos relacionados com a vigilância 
e a avaliação das medidas da política 
agrícola comum, nomeadamente dos 
pagamentos diretos referidos no 
Regulamento (UE) n.º DP/xxx, das 
medidas de mercado previstas no 
Regulamento (UE) n.º sCMO/xxx, das 
medidas de desenvolvimento rural 
previstas no Regulamento (UE) n.º DR/xxx 
e da aplicação da condicionalidade prevista 
no presente regulamento.

É estabelecido um quadro comum de 
vigilância e avaliação destinado a avaliar o 
desempenho da política agrícola comum. O 
quadro comum inclui todos os 
instrumentos relacionados com a vigilância 
e a avaliação das medidas da política 
agrícola comum, nomeadamente dos 
pagamentos diretos referidos no 
Regulamento (UE) n.º DP/xxx, das 
medidas de mercado previstas no 
Regulamento (UE) n.º sCMO/xxx, das 
medidas de desenvolvimento rural 
previstas no Regulamento (UE) n.º DR/xxx 
e da aplicação da condicionalidade prevista 
no presente regulamento. A Comissão 
aproveita as sinergias e apoia-se, na 
medida do possível, em dados e fontes de 
dados já disponíveis.

Or. de
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Justificação

A monitorização e a avaliação não devem agravar a carga burocrática já existente para os 
Estados-Membros e os beneficiários, pelo que a Comissão deverá recorrer a fontes de dados 
já disponíveis e explorar sinergias.

Alteração 658
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A fim de assegurar a avaliação efetiva do 
desempenho, a Comissão é habilitada a 
adotar, nos termos do artigo 111.º, atos 
delegados relativos ao conteúdo e à 
estrutura do quadro comum de avaliação.

Suprimido

Or. en

Justificação

Há necessidade de detalhar o que deve ser incluído no quadro comum de vigilância e 
avaliação para evitar exigências onerosas às administrações.

Alteração 659
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O impacto das medidas da política agrícola 
comum referidas no n.º 1 deve ser medido 
em relação aos seguintes objetivos:

O desempenho das medidas da política 
agrícola comum referidas no n.º 1 deve ser 
medido em relação aos seguintes objetivos:

Or. de

Alteração 660
Bas Eickhout
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Produção de alimentos viável, com 
particular incidência nos rendimentos 
agrícolas, na produtividade da agricultura 
e na estabilidade dos preços;

a) Produção de alimentos viável, com 
particular incidência nos rendimentos dos 
agricultores, nas margens de preços, nos 
preços de custo, na produtividade da 
agricultura e na estabilidade dos preços;

Or. en

Justificação

Vide relatório Bové sobre a "Cadeia de abastecimento dos fatores de produção agrícolas: 
estrutura e implicações. 2011/2114" (INI), adotado pelo Parlamento Europeu em 19.1.2012, 
e também o documento de trabalho Bové sobre "Rendimentos justos para os agricultores: um 
melhor funcionamento da cadeia de abastecimento alimentar na Europa", PE439.275v01, de 
25.2.2010.

Alteração 661
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Capacidade de produção de 
alimentos viável e segurança alimentar a 
longo prazo nos países em 
desenvolvimento; nomeadamente, o 
impacto do comércio relativamente à 
sustentação dos preços na UE para 
exportações da UE e a eliminação de 
obstáculos às exportações de países em 
desenvolvimento, como as barreiras 
pautais e comerciais, em conformidade 
com a coerência das políticas da UE 
numa perspetiva de desenvolvimento 
(CPD).
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Or. en

Justificação

Uma PAC que vise prevenir os efeitos negativos em matéria de coerência das políticas da UE 
numa perspetiva de desenvolvimento (CPD) significa uma PAC que não comprometa a 
produção de alimentos e a segurança alimentar a longo prazo ou que não tenha impactos 
negativos na subsistência dos pequenos produtores locais nos países em desenvolvimento. 
São as políticas de comércio, agricultura, ajuda e desenvolvimento que suportam as sinergias 
nesta matéria, sem comprometer estes objetivos de desenvolvimento.

Alteração 662
Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Phil 
Prendergast

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Impacto externo no direito à 
alimentação, nomeadamente impacto na 
capacidade de produção de alimentos, nos 
rendimentos e na subsistência dos 
agricultores, e no acesso às terras nos 
países em desenvolvimento e nos países 
pobres com políticas que visam reduzir a 
sua dependência em relação à importação 
de alimentos.

Or. en

Alteração 663
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão define, por meio de atos de 
execução, o conjunto de indicadores 
específicos aos objetivos referidos no 
primeiro parágrafo. Esses atos de 
execução são adotados pelo procedimento 

A Comissão é habilitada a adotar atos 
delegados, nos termos do artigo 111.º, 
para estabelecer o conjunto de indicadores 
específicos aos objetivos referidos no 
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de exame a que se refere o artigo 112.º, 
n.º 3.

primeiro parágrafo.

Or. de

Justificação

Não se trata de uma decisão puramente técnica.

Alteração 664
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão define, por meio de atos de 
execução, o conjunto de indicadores 
específicos aos objetivos referidos no 
primeiro parágrafo. Esses atos de execução 
são adotados pelo procedimento de exame 
a que se refere o artigo 112.º, n.º 3.

A Comissão define, por meio de atos de 
execução, o conjunto de indicadores 
específicos aos objetivos referidos no 
primeiro parágrafo. Esses atos de execução 
são adotados pelo procedimento de exame 
a que se refere o artigo 112.º, n.º 3. Os 
indicadores são associados à estrutura e 
aos objetivos da política e permitem a 
avaliação dos progressos, da eficácia e da 
eficiência da política em relação aos 
objetivos fixados.

Or. en

Alteração 665
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão define, por meio de atos de 
execução, o conjunto de indicadores 
específicos aos objetivos referidos no 
primeiro parágrafo. Esses atos de execução 
são adotados pelo procedimento de exame 

A Comissão define, por meio de atos de 
execução, o conjunto de indicadores 
específicos aos objetivos referidos no 
primeiro parágrafo. Esses atos de execução 
são adotados pelo procedimento de exame 
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a que se refere o artigo 112.º, n.º 3. a que se refere o artigo 112.º, n.º 3. Os 
indicadores são associados à estrutura e 
aos objetivos da política e permitem a 
avaliação dos progressos, da eficácia e da 
eficiência da política em relação aos 
objetivos fixados.

Or. en

Justificação

Há necessidade de detalhar o que deve ser incluído no quadro comum de vigilância e 
avaliação para evitar exigências onerosas às administrações.

Alteração 666
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O quadro de vigilância e avaliação 
reflete a estrutura da Política Agrícola 
Comum do seguinte modo:
a) Para os pagamentos diretos previstos 
no Regulamento (UE) n.º DP/xxx, as 
medidas de mercado previstas no 
Regulamento (UE) n.º CMO/xxx, e a 
aplicação da condicionalidade prevista no 
presente regulamento, a Comissão 
assegura a vigilância dos instrumentos 
com base nos relatórios dos 
Estados-Membros de acordo com as 
regras previstas no presente regulamento. 
A Comissão estabelece um plano de 
avaliação plurianual com avaliações 
periódicas de instrumentos específicos a 
realizar sob a responsabilidade da 
Comissão. As avaliações são efetuadas 
atempadamente e por avaliadores 
independentes;
b) A vigilância e avaliação das 
intervenções no domínio da política de 
desenvolvimento rural é realizada nos 
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termos dos artigos 74.º a 86.º do 
Regulamento (UE) n.º DR/xxx.
A Comissão assegura que o impacto 
combinado de todos os instrumentos da 
Política Agrícola Comum referidos no 
n.º 1 seja medido e avaliado em relação 
aos objetivos comuns referidos no n.º 2. O 
desempenho da Política Agrícola Comum 
na realização dos seus objetivos comuns é 
medido e avaliado com base em 
indicadores comuns de impacto, e os 
objetivos específicos subjacentes com base 
em indicadores de resultados. Com base 
nos dados probatórios fornecidos pelas 
avaliações da Política Agrícola Comum, 
incluindo as avaliações dos programas de 
desenvolvimento rural, bem como noutras 
fontes de informação pertinentes, a 
Comissão elabora relatórios sobre a 
medição e avaliação do desempenho 
conjunto de todos os instrumentos da 
Política Agrícola Comum.

Or. en

Justificação

Há necessidade de detalhar o que deve ser incluído no quadro comum de vigilância e 
avaliação para evitar exigências onerosas às administrações.

Alteração 667
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem prestar à 
Comissão todas as informações necessárias 
que permitam a vigilância e a avaliação das 
medidas em causa.

Os Estados-Membros devem prestar à 
Comissão todas as informações necessárias 
que permitam a vigilância e a avaliação das 
medidas em causa. Na medida do possível, 
essas informações baseiam-se em fontes 
reconhecidas de dados, tais como a Rede 
de Informação Contabilística Agrícola e o 
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Eurostat.

Or. en

Justificação

Já foi coligido e fornecido pelos Estados-Membros e beneficiários um volume de informação 
substancial. Como tal, é importante que, de futuro, o referido quadro assente em fontes 
reconhecidas de dados e que as novas exigências de informação sejam reduzidas ao mínimo.

Alteração 668
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem prestar à 
Comissão todas as informações necessárias 
que permitam a vigilância e a avaliação das 
medidas em causa.

Os Estados-Membros devem prestar à 
Comissão todas as informações necessárias 
que permitam a vigilância e a avaliação das 
medidas em causa. Na medida do possível, 
essas informações baseiam-se em fontes 
reconhecidas de dados, tais como a Rede 
de Informação Contabilística Agrícola e o 
Eurostat.

Or. en

Justificação

Há necessidade de detalhar o que deve ser incluído no quadro comum de vigilância e 
avaliação para evitar exigências onerosas às administrações.

Alteração 669
George Lyon, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adota, por meio de atos de 
execução, normas relativas às informações 
a enviar aos Estados-Membros, assim 

A Comissão adota, por meio de atos de 
execução, normas relativas às informações 
a enviar aos Estados-Membros, tendo em 



AM\910034PT.doc 141/190 PE494.482v02-00

PT

como às necessidades em termos de dados 
e às sinergias entre potenciais fontes de 
dados. Esses atos de execução são adotados 
pelo procedimento de exame a que se 
refere o artigo 112.º, n.º 3.

conta a necessidade de evitar uma 
sobrecarga administrativa desnecessária,
assim como às necessidades em termos de 
dados e às sinergias entre potenciais fontes 
de dados. Esses atos de execução são 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 112.º, n.º 3.

Or. en

Justificação

Já foi coligido e fornecido pelos Estados-Membros e beneficiários um volume de informação 
substancial. Como tal, é importante que, de futuro, o referido quadro assente em fontes 
reconhecidas de dados e que as novas exigências de informação sejam reduzidas ao mínimo.

Alteração 670
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adota, por meio de atos de 
execução, normas relativas às informações 
a enviar aos Estados-Membros, assim 
como às necessidades em termos de dados 
e às sinergias entre potenciais fontes de 
dados. Esses atos de execução são adotados 
pelo procedimento de exame a que se 
refere o artigo 112.º, n.º 3.

A Comissão adota, por meio de atos de 
execução, normas relativas às informações 
a enviar aos Estados-Membros, tendo em 
conta a necessidade de evitar uma 
sobrecarga administrativa desnecessária,
assim como às necessidades em termos de 
dados e às sinergias entre potenciais fontes 
de dados. Esses atos de execução são 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 112.º, n.º 3.

Or. en

Justificação

Há necessidade de detalhar o que deve ser incluído no quadro comum de vigilância e 
avaliação para evitar exigências onerosas às administrações.

Alteração 671
Monika Hohlmeier
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Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adota, por meio de atos de 
execução, normas relativas às informações 
a enviar aos Estados-Membros, assim 
como às necessidades em termos de dados 
e às sinergias entre potenciais fontes de 
dados. Esses atos de execução são adotados 
pelo procedimento de exame a que se 
refere o artigo 112.º, n.º 3.

A Comissão adota, por meio de atos de 
execução, normas relativas às informações 
a enviar aos Estados-Membros, assim 
como às necessidades em termos de dados 
e às sinergias entre potenciais fontes de 
dados. Esses atos de execução não devem 
agravar a carga burocrática para os 
Estados-Membros e os beneficiários.
Esses atos de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 112.º, n.º 3.

Or. de

Alteração 672
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, de 
quatro em quatro anos, um relatório sobre 
a aplicação do presente artigo. O primeiro
relatório deve ser apresentado até 31 de 
dezembro de 2017.

4. A Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, o mais 
tardar em 31 de dezembro de 2018, um 
primeiro relatório sobre a aplicação do 
presente artigo, que deve incluir os 
primeiros resultados sobre o impacto da 
Política Agrícola Comum. O mais tardar 
em 31 de dezembro de 2021, deve ser 
apresentado um segundo relatório, que 
deve incluir uma avaliação do impacto da 
Política Agrícola Comum.

Or. en

Justificação

Há necessidade de detalhar o que deve ser incluído no quadro comum de vigilância e 
avaliação para evitar exigências onerosas às administrações.



AM\910034PT.doc 143/190 PE494.482v02-00

PT

Alteração 673
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. As queixas dos pequenos agricultores 
e grupos afetados nos países em 
desenvolvimento que enfrentem graves 
dificuldades direta ou indiretamente 
causadas pelas políticas no âmbito da 
PAC devem ser recebidas pelo relator 
permanente do Parlamento Europeu 
sobre a coerência das políticas da UE 
numa perspetiva de desenvolvimento e ser 
registadas no relatório anual da 
Comissão. O queixoso será ouvido por um 
Conselheiro Auditor da Direção-Geral da 
Agricultura visando garantir um processo 
equitativo. Os grupos afetados ou outras 
partes interessadas podem apresentar 
dados probatórios.

Or. en

Justificação

Já existem Conselheiros Auditores na DG Concorrência e na DG Comércio. Há que 
assegurar um mais amplo contributo processual dos exportadores e do setor agrícolas da UE 
para o respeito dos direitos humanos e as obrigações em matéria de coerência das políticas 
da UE numa perspetiva de desenvolvimento. Por esta razão se propõe um Conselheiro 
Auditor para a DG Agricultura.

Alteração 674
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 110–A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 110.º-A
Avaliação dos impactos nos países em 

desenvolvimento
1. Em conformidade com o artigo 208.º do 
TFUE, o impacto da PAC na capacidade 
de produção de alimentos e na segurança 
alimentar a longo prazo dos países em 
desenvolvimento será objeto de avaliações 
periódicas e independentes, com 
particular atenção aos impactos nos 
pequenos produtores locais. A avaliação 
assentará igualmente nos dados 
probatórios apresentados pelos governos, 
pelas organizações de agricultores, pelas 
organizações da sociedade civil e outros 
atores nos países em desenvolvimento que 
são parceiros comerciais da UE.
2. A Comissão define, por meio de atos 
delegados, o âmbito e procedimento a 
seguir para a avaliação de impacto, tendo 
em conta as iniciativas internacionais 
relevantes, nomeadamente as iniciativas 
do Relator Especial das Nações Unidas 
para o Direito à Alimentação, da FAO e 
do Comité da Segurança Alimentar.
3. A Comissão transmite ao Conselho e ao 
Parlamento Europeu um relatório anual 
sobre os resultados da avaliação, os dados 
probatórios recebidos e a resposta política 
da UE.

Or. en

Justificação

Artigo 208.º TFUE. Em rigor, a FAO e o Comité da Segurança Alimentar são duas entidades 
diferentes, pelo que ambas devem ser referidas. 

Alteração 675
Esther de Lange
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Proposta de regulamento
Artigo 110-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 110.º-A
Avaliação dos impactos nos países em 

desenvolvimento
1. Em conformidade com o artigo 208.º do 
TFUE, o impacto da PAC na capacidade 
de produção de alimentos e na segurança 
alimentar a longo prazo dos países em 
desenvolvimento será objeto de avaliações 
periódicas e independentes, com 
particular atenção aos impactos nos 
pequenos produtores locais. A avaliação 
assentará igualmente nos dados 
probatórios apresentados pelos governos, 
pelas organizações de agricultores, pelas 
organizações da sociedade civil e outros 
atores nos países em desenvolvimento que 
são parceiros comerciais da UE.
2. A Comissão define, por meio de atos de 
execução, o âmbito e procedimento a 
seguir para a avaliação de impacto, tendo 
em conta as iniciativas internacionais 
relevantes, nomeadamente as iniciativas 
do Relator Especial das Nações Unidas 
para o Direito à Alimentação e do Comité 
da Segurança Alimentar da FAO. Esses 
atos de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 112.º, n.º 3.
3. A Comissão transmite ao Conselho e ao 
Parlamento Europeu um relatório anual 
sobre os resultados da avaliação, os dados 
probatórios recebidos e a resposta política 
da UE.

Or. en

Alteração 676
Julie Girling, James Nicholson
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Proposta de regulamento
Artigo 110-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 110.º-A
Capítulo IV Regionalização

Sempre que seja considerado adequado e 
em conformidade com as suas disposições 
constitucionais, os Estados-Membros
podem aplicar disposições da Política 
Agrícola Comum a nível regional.

Or. en

Alteração 677
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 110-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 110.º-B
As queixas dos pequenos agricultores e 
grupos afetados nos países em 
desenvolvimento que enfrentem graves 
dificuldades direta ou indiretamente 
causadas pela PAC devem ser recebidas 
pelo relator permanente do Parlamento 
Europeu sobre a coerência das políticas 
da UE numa perspetiva de 
desenvolvimento e ser registadas no 
relatório anual da Comissão. O queixoso 
será ouvido por um Conselheiro Auditor 
da Direção-Geral da Agricultura visando 
garantir um processo equitativo. Os 
grupos afetados ou outras partes 
interessadas podem apresentar dados 
probatórios.

Or. en
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Justificação

Há que assegurar um mais amplo contributo processual dos exportadores e do setor 
agrícolas da UE para o respeito dos direitos humanos e as obrigações em matéria de 
coerência das políticas da UE numa perspetiva de desenvolvimento. Já existem na DG 
Concorrência e na DG Comércio Conselheiros Auditores, os agentes da Comissão que 
recebem informações sobre infrações das regras. Por esta razão se propõe um Conselheiro 
Auditor para a DG Agricultura e Desenvolvimento Rural.

Alteração 678
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 110-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 110.º-C
De uma maneira geral, ao celebrar 
acordos comerciais, devem ser 
introduzidas cláusulas de salvaguarda, em 
caso de impactos negativos da PAC na 
segurança alimentar a longo prazo e de 
graves dificuldades causadas a pequenos 
agricultores. Essa salvaguarda social será 
colocada à disposição dos grupos ou 
países afetados em caso de impacto 
negativo da PAC. Uma cláusula de 
salvaguarda social pode basear-se no 
artigo 25.º, n.º 2, alínea b), do Acordo de 
Parceria Europeia Cariforum-UE, que 
estabelece que pode ser adotada uma 
medida de salvaguarda se um produto 
estiver a ser importado para o território da 
outra Parte em quantidades de tal forma
acrescidas e em condições tais que 
causem ou ameacem causar perturbações 
num setor da economia e, nomeadamente, 
sempre que essas perturbações gerem 
problemas sociais importantes.

Or. en
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Justificação

Cláusula de salvaguarda social: precedente em relação ao artigo 25.º, n.º 2, alínea b), do 
Acordo de Parceria Europeia Cariforum-UE

Alteração 679
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

O poder de adotar os atos delegados 
referidos no presente regulamento é 
conferido à Comissão por um período
indeterminado, a partir de data da entrada 
em vigor do presente regulamento.

O poder de adotar os atos delegados 
referidos no presente regulamento é 
conferido à Comissão por um período de 
cinco anos a partir de…*.

_____________

* Data da entrada em vigor do presente 
Regulamento.

Or. en

Justificação

Corresponde à posição adotada pela Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
(A7-0209/2011 de 25 de maio de 2011) no âmbito do processo de adaptação ao Tratado de 
Lisboa. 

Alteração 680
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar os atos delegados 
referidos no presente regulamento é 
conferido à Comissão por um período 
indeterminado, a partir de data da entrada 
em vigor do presente regulamento.

2. O poder de adotar os atos delegados 
referidos no presente regulamento é 
conferido à Comissão por um período de 
cinco anos, a partir de data da entrada em 
vigor do presente regulamento. 
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Or. de

Justificação

O Parlamento Europeu deve confirmar ativamente a delegação de poderes na Comissão e, 
em caso de dúvida, não deve ter de lutar, na própria casa, pela recuperação dos seus direitos 
legislativos.

Alteração 681
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão apresenta um relatório sobre 
a delegação de poderes, pelo menos, nove 
meses antes da expiração do prazo de 
cinco anos. A delegação de poderes é 
prolongada por períodos de igual 
duração, se o Parlamento Europeu e o 
Conselho aprovarem tal prolongamento, o 
mais tardar, até três meses antes do final 
de cada período. Para este efeito, o 
Parlamento Europeu delibera por maioria 
dos membros que o compõem e o 
Conselho por maioria qualificada.

Or. de

Justificação

O Parlamento Europeu deve confirmar ativamente a delegação de poderes na Comissão e, 
em caso de dúvida, não deve ter de lutar, na própria casa, pela recuperação dos seus direitos 
legislativos.

Alteração 682
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

A Comissão elabora um relatório sobre a 
delegação de poderes o mais tardar nove 
meses antes do fim deste período de cinco 
anos. A delegação de poderes é 
tacitamente prorrogada por períodos de 
igual duração, salvo se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho a tal se opuser 
pelo menos três meses antes do final de 
cada período.

Or. en

Justificação

Corresponde à posição adotada pela Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
(A7-0209/2011 de 25 de maio de 2011) no âmbito do processo de adaptação ao Tratado de 
Lisboa. 

Alteração 683
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 111 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão apresenta um relatório sobre 
a delegação de poderes, pelo menos, nove 
meses antes da expiração do prazo de 
cinco anos. A delegação de poderes é 
tacitamente prorrogada por períodos de 
igual duração, salvo se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho a tal se opuser o 
mais tardar três meses antes do termo de 
cada período.

Or. de

Alteração 684
Rareş-Lucian Niculescu
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Proposta de regulamento
Anexo I – título

Texto da Comissão Alteração

Âmbito mínimo do sistema de 
aconselhamento agrícola no domínio da 
adaptação às alterações climáticas e da 
atenuação dos seus efeitos, 
biodiversidade, proteção dos recursos 
hídricos, notificação das doenças dos 
animais e das plantas e inovação, 
estabelecido no artigo 12.º, n.º 2, alínea c)

Âmbito do sistema de aconselhamento 
agrícola respeitante às medidas de 
desenvolvimento rural e que, como tal, 
ultrapassa a condicionalidade e a 
ecologização, em conformidade com o 
artigo 12.º, n.º 3, alínea c)

Or. en

Alteração 685
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – nº 1 – parágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Informações sobre o impacto potencial
das alterações climáticas nas regiões em 
causa e das emissões de gases com efeito 
de estufa resultantes das práticas agrícolas 
pertinentes e sobre a contribuição do setor 
agrícola para a atenuação dessas alterações, 
através de práticas agrícolas e 
agroflorestais aperfeiçoadas, assim como 
do desenvolvimento de projetos no 
domínio da utilização de energias 
renováveis em explorações e do aumento 
da eficiência energética em explorações.

– Informações sobre o impacto atual e
previsto das alterações climáticas, das 
emissões de gases com efeito de estufa 
resultantes das práticas agrícolas 
pertinentes e sobre a contribuição do setor 
agrícola para a atenuação dessas alterações, 
através de práticas agrícolas e 
agroflorestais aperfeiçoadas, assim como 
do desenvolvimento de projetos no 
domínio da utilização de energias 
renováveis com base em sistemas de 
energia solar, eólica e de resíduos em 
explorações, e em métodos para 
aperfeiçoar a autossuficiência energética 
e alcançar a eficiência energética em 
explorações (por exemplo, planos de 
eficiência energética).

Or. en
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Justificação

Segundo um esmagador consenso científico, as alterações climáticas já estão a afetar as 
terras agrícolas e provavelmente vão afetar todas as regiões.

Alteração 686
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – n.º 1 – parágrafo 1 – travessão 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Informações que ajudam os agricultores 
a planear o melhor investimento para 
tornar os seus sistemas agrícolas 
resistentes às alterações climáticas e sobre 
que fundos da UE podem utilizar para o 
fazer; mais concretamente, informações 
sobre a adaptação das terras agrícolas a 
flutuações climáticas e a alterações a 
longo prazo, e informações sobre como 
adotar medidas práticas agronómicas 
para aumentar a resistência dos sistemas 
agrícolas a cheias e secas, e para 
aperfeiçoar e otimizar os teores de 
carbono no solo.

Or. en

Justificação

A presente disposição ajuda os agricultores a planear o melhor investimento para tornar os 
seus sistemas agrícolas resistentes às alterações climáticas e que fundos da UE podem 
utilizar para o fazer.

Alteração 687
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – n.º 1 – parágrafo 1 – travessão 11-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

– Informações sobre a otimização da 
produção e a redução dos custos de 
produção através da promoção de 
sistemas de pastoreio baseados em pasto 
para ruminantes, em vez da dependência 
em relação às importações de soja, 
incluindo informações sobre a otimização 
do potencial das pastagens temporárias 
com misturas de erva-leguminosas, etc.

Or. en

Alteração 688
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – n.º 1 – parágrafo 2 – travessão 7–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Informações sobre a correlação positiva 
entre a biodiversidade e a resistência do 
ecossistema agrícola e a propagação do 
risco, e também a relação entre as 
monoculturas e a vulnerabilidade de 
quebra da produção agrícola / dos danos 
causados às culturas em virtude de pragas 
e fenómenos meteorológicos extremos.

Or. en

Alteração 689
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – n.º 1 – parágrafo 2 – travessão 8–A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

– Informações sobre a melhor maneira de 
prevenir a propagação de espécies 
alóctones invasivas e porque é tão 
importante fazê-lo para o funcionamento 
eficaz do ecossistema e a resistência 
contra as alterações climáticas, incluindo 
informações sobre o acesso a 
financiamento para planos de erradicação 
em que estejam implícitos custos 
suplementares.

Or. en

Alteração 690
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Anexo I – n.º 1 – parágrafo 2 – travessão 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Orientações para promover a interação 
inteligente entre superfícies de exploração 
independentes para aperfeiçoar a 
proteção da biodiversidade, bem como 
uma utilização mais eficiente dos fatores 
de produção em conformidade com os 
princípios de gestão integrada das 
culturas estabelecidos na Diretiva relativa 
à Utilização Sustentável.

Or. en

Justificação

Intelligent cooperation between independent nearby farming areas is one of the elements 
which substantially contributes to a better protection of biodiversity through a better use of 
natural resources. Guidelines targeted to foster this kind of cooperation between them should 
be developed will ensure that farmers are provided with information and guidelines (to be 
developed by Member States) on how to foster interaction between their farms and reduce the 
impact on the environment and biodiversity from their activities. In particular, the 
Sustainable Use Directive and Integrated Pest Management provide an excellent framework 
for this interaction.
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Alteração 691
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – nº 1 – parágrafo 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Proteção das águas: Proteção das águas e ciclo de nutrientes 
eficiente:

Or. en

Alteração 692
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – nº 1 – parágrafo 3 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Utilização adequada de produtos 
fitofarmacêuticos, conforme previsto no 
artigo 55.º do Regulamento (CE) 
n.º 1107/2009, nomeadamente em 
conformidade com os princípios gerais da 
proteção integrada referidos no artigo 14.º 
da Diretiva 2009/128/CE, que estabelece 
um quadro de ação a nível comunitário 
para uma utilização sustentável dos 
pesticidas.

– Utilização adequada de produtos 
fitofarmacêuticos, conforme previsto no 
artigo 55.º do Regulamento (CE) 
n.º 1107/2009, nomeadamente em 
conformidade com os princípios gerais da 
proteção integrada referidos no artigo 14.º 
da Diretiva 2009/128/CE, que estabelece 
um quadro de ação a nível comunitário 
para uma utilização sustentável dos 
pesticidas. Mais concretamente, 
aconselhamento sobre gestão integrada 
das pragas e utilização de alternativas não 
químicas aos pesticidas, nomeadamente o 
uso de medidas de controlo biológico 
como meio de redução ou atenuação de 
pragas e dos efeitos das pragas, tal como o 
uso de inimigos naturais e fitofortificantes 
naturais, bem como de normas de 
segurança no trabalho.

Or. en



PE494.482v02-00 156/190 AM\910034PT.doc

PT

Alteração 693
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – n.º 1 – parágrafo 3 – travessão 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Informações sobre os benefícios de 
sistemas em circuito fechado e ciclos 
eficientes de nutrientes locais/em 
explorações para custos de produção em 
explorações e a redução da despesa 
pública em custos externalizados, bem 
como informações sobre planos de gestão 
de nutrientes.

Or. en

Alteração 694
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – n.º 1 – parágrafo 3 – travessão 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Informações sobre sistemas de irrigação 
de baixo volume sustentáveis e a 
otimização de sistemas alimentados pela 
chuva para a promoção de uma utilização 
racional da água.

Or. en

Alteração 695
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Anexo I – n.º 1 – parágrafo 3 – travessão 5-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Informações sobre a redução do uso da 
água na agricultura, que inclui a escolha 
da cultura, a melhoria do húmus no solo 
para aumentar a retenção de água e 
diminuir a necessidade de irrigação.

Or. en

Alteração 696
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – nº 1 – parágrafo 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Notificação das doenças dos animais e das 
plantas:

Doenças dos animais e das plantas:

Or. en

Justificação

O aconselhamento sobre doenças deve ir além das meras obrigações de notificação e deve, 
no mínimo, abordar as causas da doença

Alteração 697
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – n.º 1 – parágrafo 4 – travessão 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Diretiva 2009/128/CE do Conselho, de 
21 de outubro de 2009, que estabelece um 
quadro de ação comunitária para uma 
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utilização sustentável dos pesticidas, que 
inclui as obrigações relativas à gestão 
integrada das pragas.

Or. en

Alteração 698
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – n.º 1 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Manutenção de um solo saudável e fértil:
– Informações sobre a melhoria da biota 
do solo e a melhoria da estrutura do miolo 
através de métodos agronómicos simples 
como a rotação das culturas, a 
estrumação e os impactos na fertilidade, 
capacidade produtiva e drenagem a longo 
prazo; dependência exagerada dos 
fertilizantes sintéticos e as consequências 
para a saúde dos solos, poluição das 
águas e custos de produção das 
explorações; redução da acumulação de 
pragas e dos surtos de pragas através da 
rotação das culturas.

Or. en

Alteração 699
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – nº 1 – parágrafo 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Inovação: Inovação (transversal a todos os temas 
supramencionados):
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Or. en

Alteração 700
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Anexo I – nº 1 – parágrafo 5 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Informações sobre as ações direcionadas 
para a inovação.

– Informações sobre os objetivos da 
Parceria Europeia de Inovação para a 
produtividade e a sustentabilidade 
agrícolas, em conformidade com o artigo 
61.º do Regulamento (UE) DR.

Or. en

Justificação

Os trabalhos e atividades desenvolvidos pela PEI para a produtividade e sustentabilidade 
agrícolas não podem ser dissociados do sistema de aconselhamento agrícola. É de todo o 
interesse aprofundar a interdependência e as ligações destes domínios para maximizar a 
utilidade e âmbito de ambos. A introdução de informações sobre os objetivos da Parceria 
Europeia de Inovação e os grupos operacionais existentes e as tarefas inerentes no âmbito 
mínimo do Sistema de Aconselhamento Agrícola garantiria a consciencialização dos 
agricultores para as atividades em curso e promove mais ainda as sinergias entre ambos os 
instrumentos.

Alteração 701
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Anexo I – n.º 1 – parágrafo 5 – travessão 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Informações sobre os grupos 
operacionais existentes criados nos 
termos do artigo 62.º do regulamento 
(UE) DR, nomeadamente as tarefas 
inerentes, e a promoção do intercâmbio e 
da cooperação entre eles, sempre que se 
justificar.
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Or. en

Justificação

Os trabalhos e atividades desenvolvidos pela PEI para a produtividade e sustentabilidade
agrícolas não podem ser dissociados do sistema de aconselhamento agrícola. É de todo o 
interesse aprofundar a interdependência e as ligações destes domínios para maximizar a 
utilidade e âmbito de ambos. A introdução de informações sobre os objetivos da Parceria 
Europeia de Inovação e os grupos operacionais existentes e as tarefas inerentes no âmbito 
mínimo do Sistema de Aconselhamento Agrícola garante a consciencialização dos 
agricultores para as atividades em curso e promove mais ainda as sinergias entre ambos os 
instrumentos.

Alteração 702
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Anexo I – n.º 1 – parágrafo 5 – travessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Informações sobre os Programas de 
Desenvolvimento Rural orientados para o 
cumprimento das prioridades de 
transferência de competências e de 
inovação na agricultura, em 
conformidade com o artigo 5.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) DR.

Or. en

Justificação

A informação dos agricultores relativamente aos programas de desenvolvimento rural 
existentes orientados para o cumprimento das prioridades de transferência de competências e 
inovação na Agricultura facilita a participação dos agricultores nestes programas e contribui 
para acelerar a transição para uma agricultura mais inovadora, produtiva e competitiva.

Alteração 703
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – n.º 1 – parágrafo 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Intercâmbio das melhores práticas, 
formação e capacitação (transversal a 
todos os temas supramencionados)

Or. en

Alteração 704
Brian Simpson

Proposta de regulamento
Anexo II – título

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º, n.º 1, artigo 3.º, n.º 2, alínea b), 
artigo 4.º, n.os 1, 2 e 4, artigo 5.º, alíneas 
a), b), d)
(A presente alteração aplica-se ao RLG 2 
"Diretiva 2009/147/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 30 de 
novembro de 2009, relativa à conservação 
das aves selvagens" (JO L 20 de 
26.1.2010, p. 7))

Or. en

Justificação

É essencial para a proteção das aves das terras agrícolas que os artigos 5.º, alíneas a), b) e 
d) da Diretiva Aves, relativos à captura ou ao abate intencional de aves selvagens, danos a 
ovos e ninhos, e perturbação das aves, sejam restabelecidos nos requisitos legais de gestão.

Alteração 705
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
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Anexo II – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

RLG: Requisitos legais de gestão RLG: Requisitos legais de gestão

BCAA: Boas condições agrícolas e 
ambientais das terras

BCAA: Boas condições agrícolas e 
ambientais dos sistemas agrícolas

Or. en

Alteração 706
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – título do assunto principal «Água»

Texto da Comissão Alteração

Água Proteção das águas e ciclo de nutrientes 
eficientes

Or. en

Alteração 707
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Anexo II – Assunto principal «Água» – RLG 1 – última coluna

Texto da Comissão Alteração

Artigos 4.º e 5.º Cumprimento do programa de ação e das 
normas de boas práticas agrícolas 
estabelecidas pelos Estados-Membros ao 
abrigo dos artigos 4.º e 5.º para as 
explorações localizadas em zonas 
vulneráveis à poluição causada por 
nitratos.

Or. es
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Alteração 708
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Anexo II – Assunto principal «Água» – RLG 1 – última coluna

Texto da Comissão Alteração

Artigos 4.º e 5.º Cumprimento do programa de ação e das 
normas de boas práticas para as 
explorações localizadas em zonas 
vulneráveis.

Or. es

Justificação

É pertinente substituir os artigos das diretivas que englobam, de forma geral, as obrigações 
dos Estados-Membros pelos requisitos concretos que os beneficiários devem cumprir.

Alteração 709
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Proposta de regulamento
Anexo II – assunto principal «Água» – RLG 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Diretiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 
de 2000, que estabelece um quadro de 
ação comunitária no domínio da política 
da água.

Or. en

Justificação

The legal baseline of the WFD should be included as SMR under Annex II. The deadline for 
Member States to make their WFD programmes operational is December 2012 (Art. 11 of 
Dir. 2000/60/EC). Therefore, there is no need for delegated acts, as the requirement will 
already exist by the entry into force of the new CAP. Within the WFD, clear reference should 
be made to the detailed rules of application, as outlined in Art. 11(3). Moreover, water 
pricing in agriculture is essential for allocating water resources more efficiently and must 
therefore be implemented throughout the EU (Art 9 of the WFD- due in 2010).
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Alteração 710
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Proposta de regulamento
Anexo II – assunto principal «Água» – RLG 1-A (novo) – última coluna

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º, artigo 11.º, n.º 3, alíneas e), g), 
h), i) e j)

Or. en

Justificação

The legal baseline of the WFD should be included as SMR under Annex II. The deadline for 
Member States to make their WFD programmes operational is December 2012 (Art. 11 of 
Dir. 2000/60/EC). Therefore, there is no need for delegated acts, as the requirement will
already exist by the entry into force of the new CAP. Within the WFD, clear reference should 
be made to the detailed rules of application, as outlined in Art. 11(3). Moreover, water 
pricing in agriculture is essential for allocating water resources more efficiently and must 
therefore be implemented throughout the EU (Art 9 of the WFD- due in 2010).

Alteração 711
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo II – assunto principal «Água» – RLG 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Diretiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 
de 2000, que estabelece um quadro de 
ação comunitária no domínio da política 
da água.

Or. en

Alteração 712
Corinne Lepage
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Proposta de regulamento
Anexo II – assunto principal «Água» – RLG 1-A (novo) – última coluna

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º, artigo 11.º, n.º 3, alíneas e), g),
h), i) e j)

Or. en

Alteração 713
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – assunto principal «Água» – RLG 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Diretiva 2000/60/CE, de 23 de outubro de 
2000, que estabelece um quadro de ação 
comunitária no domínio da política da 
água. 

Or. en

Alteração 714
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – assunto principal «Água» – RLG 1-A (novo) – última coluna

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º, artigo 11.º, n.º 3, alíneas e) e g) 
a j)

Or. en

Alteração 715
Michel Dantin
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Proposta de regulamento
Anexo II — Assunto principal «Água» — GAEC 3

Texto da Comissão Alteração

Proteção das águas subterrâneas contra a 
poluição: proibição das descargas diretas 
para as águas subterrâneas e medidas 
para impedir a poluição indireta das 
águas subterrâneas através de descargas 
no solo e de infiltração através solo das 
substâncias perigosas enunciadas no 
anexo da Diretiva 80/68/CEE.

Suprimido

Or. fr

Alteração 716
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Anexo II – Assunto principal «Água» – BCAA 3

Texto da Comissão Alteração

Proteção das águas subterrâneas contra a 
poluição: proibição das descargas diretas 
para as águas subterrâneas e medidas 
para impedir a poluição indireta das 
águas subterrâneas através de descargas 
no solo e de infiltração através solo das 
substâncias perigosas enunciadas no 
anexo da Diretiva 80/68/CEE.

Aplicação correta dos produtos 
fitofarmacêuticos, utilizar apenas 
produtos autorizados, nas quantidades 
recomendadas e seguindo as indicações 
do rótulo. Criação de um registo que 
inclua o nome do produto utilizado, a 
fórmula, data de aplicação no terreno, 
parcela de terreno em que é aplicado, 
aplicador, nível de qualificação do 
aplicador, dosagem e método de 
aplicação.

Or. es

Justificação

Uma vez que a Diretiva 2000/60/CE fará parte das obrigações de condicionalidade assim 
que for incorporada pelos Estados-Membros no seu direito interno, esta prescrição deve ser 
eliminada e substituída por uma de tipo preventivo e controlável.
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Alteração 717
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – assunto principal «Água» – BCAA 3–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Densidade máxima de animais para a 
capacidade de absorção da superfície de 
exploração.

Or. en

Alteração 718
Albert Deß

Proposta de regulamento
Anexo II — Assunto principal «Solos e existências de carbono» — BCAA 4

Texto da Comissão Alteração

Cobertura mínima do solo Suprimido

Or. de

Alteração 719
 Diane Dodds

Proposta de regulamento
Anexo II – assunto principal «Solos e existências de carbono» – BCAA 4

Texto da Comissão Alteração

Cobertura mínima do solo Suprimido

Or. en

Alteração 720
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Proposta de regulamento
Anexo II – Assunto principal «Solos e existências de carbono» – BCAA 4

Texto da Comissão Alteração

Cobertura mínima do solo Em terrenos com culturas arborizadas 
com inclinação, mantendo o solo coberto 
com vegetação herbácea (espontânea ou 
cultivada), exceto em períodos em que 
esta possa retirar recursos às culturas.

Or. es

Justificação

A definição formulada pela Comissão é demasiado geral e poderá criar problemas durante a 
sua aplicação.

Alteração 721
Albert Deß

Proposta de regulamento
Anexo II — Assunto principal «Solos e existências de carbono» — BCAA 5

Texto da Comissão Alteração

Gestão mínima da terra, refletindo as 
condições específicas do local, para 
limitar a erosão.

Suprimido

Or. de

Alteração 722
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Anexo II – assunto principal «Solos e existências de carbono» – BCAA 5

Texto da Comissão Alteração

Gestão mínima da terra, refletindo as 
condições específicas do local, para 
limitar a erosão. 

Suprimido 
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Or. en

Alteração 723
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Anexo II – assunto principal «Solos e existências de carbono» – BCAA 6

Texto da Comissão Alteração

Manutenção da matéria orgânica dos 
solos, incluindo a proibição da queima de 
restolho.

Suprimido 

Or. en

Alteração 724
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Anexo II – Assunto principal «Solos e existências de carbono» – BCAA 6

Texto da Comissão Alteração

Manutenção da matéria orgânica dos 
solos, incluindo a proibição da queima de 
restolho.

Proibição da queima de restolho, exceto 
por razões fitossanitárias, e de restos de 
poda.

Or. es

Justificação

É uma das práticas mais prejudiciais.

Alteração 725
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Anexo II – assunto principal «Solos e existências de carbono» – BCAA 6

Texto da Comissão Alteração

Manutenção da matéria orgânica dos solos, Manutenção da matéria orgânica dos solos 
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incluindo a proibição da queima de 
restolho.

através de práticas adequadas, incluindo a 
proibição da queima de restolho.

Or. en

Alteração 726
Albert Deß

Proposta de regulamento
Anexo II — Assunto principal «Solos e existências de carbono» — BCAA 7

Texto da Comissão Alteração

Proteção das zonas húmidas e dos solos 
ricos em carbono, incluindo a proibição 
da primeira lavoura.

Suprimido

Or. de

Alteração 727
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Anexo II — Assunto principal «Solos e existências de carbono» — GAEC 7

Texto da Comissão Alteração

Proteção das zonas húmidas e dos solos 
ricos em carbono, incluindo a proibição 
da primeira lavoura.

Suprimido

Or. fr

Alteração 728
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Petri Sarvamaa

Proposta de regulamento
Anexo II – assunto principal «Solos e existências de carbono» – BCAA 7

Texto da Comissão Alteração

Proteção das zonas húmidas e dos solos Suprimido
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ricos em carbono, incluindo a proibição 
da primeira lavoura.

Or. en

Justificação

A proteção das zonas húmidas e dos solos ricos em carbono, incluindo a proibição da 
primeira lavoura, é muito discriminatória para alguns Estados-Membros. A partilha de solo 
rico em carbono é muito superior nuns Estados-Membros relativamente a outros. Essa 
medida não deve ser introduzida a nível das explorações individuais. Poderia haver inúmeros 
casos em que uma proibição da primeira lavoura impedisse o desenvolvimento estrutural 
necessário de uma exploração individual.

Alteração 729
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Anexo II – assunto principal «Solos e existências de carbono» – BCAA 7

Texto da Comissão Alteração

Proteção das zonas húmidas e dos solos 
ricos em carbono, incluindo a proibição 
da primeira lavoura.

Suprimido

Or. en

Alteração 730
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – assunto principal «Solos e existências de carbono» – BCAA 7

Texto da Comissão Alteração

Proteção das zonas húmidas e dos solos 
ricos em carbono, incluindo a proibição da 
primeira lavoura.

Proteção das zonas húmidas e dos solos 
ricos em carbono, incluindo a proibição da 
lavoura e conversão.

Or. en
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Justificação

Trata-se de uma formulação mais lógica se o objetivo é impedir a libertação de carbono por 
meio da lavoura: se um solo alagadiço ou uma zona húmida ricos em carbono tivessem sido 
lavrados há muitos anos não estariam abrangidos pela regra, mas continuaria a haver 
libertação de carbono e mineralização substanciais.

Alteração 731
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Anexo II – Assunto principal «Solos e existências de carbono» – BCAA 7

Texto da Comissão Alteração

Proteção das zonas húmidas e dos solos 
ricos em carbono, incluindo a proibição da 
primeira lavoura1

Proteção das zonas húmidas, turfeiras e 
urze, incluindo a proibição da primeira 
lavoura1

____________________ ____________________
1 A lavoura de zonas húmidas e de terras ricas em 
carbono que tenham sido definidas em 2011, o mais 
tardar, como terras aráveis, de acordo com o 
artigo 2.º, alínea a), do Regulamento (CE) 
n.º 1120/2009, e que correspondam à definição de 
terras aráveis estabelecida no artigo 4.º, alínea f), do 
Regulamento (UE) n.º PD/xxx não é considerada 
primeira lavoura.

1 A lavoura de zonas húmidas, turfeiras e urze que 
tenham sido definidas em 2011, o mais tardar, como 
terras aráveis, de acordo com o artigo 2.º, alínea a), 
do Regulamento (CE) n.º 1120/2009, e que 
correspondam à definição de terras aráveis 
estabelecida no artigo 4.º, alínea f), do Regulamento 
(UE) n.º PD/xxx não é considerada primeira 
lavoura.

Or. es

Alteração 732
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Anexo II – assunto principal «Solos e existências de carbono» – BCAA 7

Texto da Comissão Alteração

Proteção das zonas húmidas e dos solos 
ricos em carbono, incluindo a proibição da 
primeira lavoura1.

Proteção das zonas húmidas e dos solos 
ricos em carbono, incluindo a proibição da 
primeira lavoura1.

____________________ ____________________
1 A lavoura de zonas húmidas e de terras ricas em 
carbono que tenham sido definidas em 2011, o 

1 A lavoura de prados que tenham imediatamente 
uma nova sementeira de erva não é considerada 
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mais tardar, como terras aráveis, de acordo com o 
artigo 2.º, alínea a), do Regulamento (CE) 
n.º 1120/2009, e que correspondam à definição de
terras aráveis estabelecida no artigo 4.º, alínea f), 
do Regulamento (UE) n.º DP/xxx não é 
considerada primeira lavoura.

primeira lavoura.

Or. en

Alteração 733
Andrea Zanoni

Proposta de regulamento
Anexo II – assunto principal «Biodiversidade» – RLG 2 – última coluna

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º, n.º 1, artigo 3.º, n.º 2, alínea b), 
artigo 4.º, n.os 1, 2 e 4

Artigo 3.º, n.º 1, artigo 3.º, n.º 2, alínea b), 
artigo 4.º, n.os 1, 2 e 4, artigo 5.º, alíneas 
a), b) e d)

Or. en

Justificação

Os artigos da Diretiva Aves foram retirados dos requisitos legais de gestão. Os referidos 
artigos estão relacionados com a captura ou o abate intencional de aves selvagens, danos a 
ovos e ninhos, e perturbação das aves. Advogamos a reintrodução destes artigos nos RLG já 
que há indicações claras de que o abate intencional de aves, nomeadamente de aves de 
rapina e de aves canoras, é um problema permanente nas terras agrícolas e para os 
beneficiários da PAC. A ameaça de sanções aos pagamentos da PAC constitui um dissuasor 
extremamente útil.

Alteração 734
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Anexo II – assunto principal «Biodiversidade» – RLG 2 – última coluna

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º, n.º 1, artigo 3.º, n.º 2, alínea b), 
artigo 4.º, n.os 1, 2 e 4

Artigo 3.º, n.º 1, artigo 3.º, n.º 2, alínea b), 
artigo 4.º, n.os 1, 2 e 4, artigo 5.º, alíneas 
a), b) e d)
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Or. en

Alteração 735
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – assunto principal «Biodiversidade» – RLG 2 – última coluna

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º, n.º 1, artigo 3.º, n.º 2, alínea b), 
artigo 4.º, n.os 1, 2 e 4

Artigo 3.º, n.º 1, artigo 3.º, n.º 2, alínea b), 
artigo 4.º, n.os 1, 2 e 4, artigo 5.º, alíneas 
a), b) e d)

Or. en

Justificação

Reintrodução dos artigos que foram retirados da lista dos artigos aplicáveis aos requisitos 
legais de gestão (artigo 5.º, alíneas a), b) e d) da Diretiva Aves 2009/147/CE), relativos à 
captura ou ao abate intencional de aves selvagens, danos a ovos e ninhos, e perturbação das 
aves.

Alteração 736
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Proposta de regulamento
Anexo II – assunto principal «Biodiversidade» – RLG 2 – última coluna

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º, n.º 1, artigo 3.º, n.º 2, alínea b), 
artigo 4.º, n.os 1, 2 e 4

Artigo 3.º, n.º 1, artigo 3.º, n.º 2, alínea b), 
artigo 4.º, n.os 1, 2 e 4, artigo 5.º, alíneas 
a), b) e d)

Or. en

Justificação

A Comissão retirou o artigo 5.º, alíneas a), b) e d) da Diretiva Aves 2009/147/CE dos 
presentes requisitos legais de gestão. Os referidos artigos estão relacionados com a captura 
ou o abate intencional de aves selvagens, danos a ovos e ninhos, e perturbação das aves. Há 
indicações claras de que o abate intencional de aves, nomeadamente de aves de rapina e de 
aves canoras, é um problema permanente nas terras agrícolas e para os beneficiários da 
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PAC. Como tal, o aditamento às BCAA no sentido de incluir uma proibição do corte de sebes 
e árvores durante o período nidícola não é suficiente para justificar a retirada dos artigos da 
Diretiva Aves. 

Alteração 737
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Anexo II – Assunto principal «Biodiversidade» – RLG 2 – última coluna

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º, n.º 1; artigo 3.º, n.º 2, alínea b) 
e artigo 4.º, n.ºs 1, 2 e 4.

Cumprimento das medidas estabelecidas 
para as ZPEA pelos Estados-Membros, no 
âmbito do artigo 4.º, n.º 4.

Or. es

Alteração 738
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Anexo II – Assunto principal «Biodiversidade» – RLG 2 – última coluna

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º, n.º 1; artigo 3.º, n.º 2, alínea b) 
e artigo 4.º, n.ºs 1, 2 e 4.

Respeito pelas restrições à atividade 
agrícola em zonas importantes para as 
aves selvagens e cumprimento das 
obrigações estabelecidas nas Zonas de 
Proteção Especial para as Aves. 

Or. es

Justificação

É pertinente substituir os artigos das diretivas que englobam, de forma geral, as obrigações 
dos Estados-Membros pelos requisitos concretos que os beneficiários devem cumprir.

Alteração 739
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Anexo II – assunto principal «Biodiversidade» – RLG 3 – última coluna

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º, n.os 1 e 2 Artigo 6.º, n.os 1 e 2, artigo 6.º, n.os 3 e 4, 
artigo 13.º, n.º 1, alínea a)

Or. en

Justificação

Reintrodução dos artigos que foram retirados da lista dos artigos aplicáveis aos requisitos 
legais de gestão (artigo 6.º, n.os 3 e 4, e artigo 13.º, n.º 1, alínea a) da Diretiva Habitats 
92/43/CEE), relativos aos impactos das decisões de planeamento e outros projetos com um 
provável efeito significativo nos sítios da rede Natura 2000, à atenuação dos danos em 
qualquer sítio caso os trabalhos prossigam, e à destruição intencional de espécies protegidas 
de plantas silvestres.

Alteração 740
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Proposta de regulamento
Anexo II – assunto principal «Biodiversidade» – RLG 3 – última coluna

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º, n.os 1 e 2 Artigo 6.º, n.os 1 e 2, artigo 6.º, n.os 3 e 4, 
artigo 13.º, n.º 1, alínea a)

Or. en

Justificação

A Comissão retirou dos presentes requisitos legais de gestão o artigo 6.º, n.os 3 e 4, e o artigo 
13.º, n.º 1, alínea a) da Diretiva Habitats 92/43/CEE. Os referidos artigos estão relacionados 
com a exigência de avaliação por parte das autoridades nacionais dos planos e projetos com 
um provável efeito significativo nos sítios da rede Natura 2000 e da atenuação dos danos 
caso o projeto em causa seja realizado. Não há necessidade de os artigos serem retirados dos 
RLG.

Alteração 741
Andrea Zanoni
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Proposta de regulamento
Anexo II – assunto principal «Biodiversidade» – RLG 3 – última coluna

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º, n.os 1 e 2 Artigo 6.º, n.os 1, 2, 3 e 4, artigo 13.º, n.º 1, 
alínea a)

Or. en

Justificação

Os artigos da Diretiva Habitats foram retirados dos requisitos legais de gestão. Os referidos 
artigos estão relacionados com a exigência de avaliação por parte das autoridades nacionais 
dos planos e projetos com um provável efeito significativo nos sítios da rede Natura 2000 e 
da atenuação dos danos ao sítio caso os trabalhos prossigam, e da destruição intencional de 
espécies protegidas de plantas silvestres. Advogamos a reintrodução destes artigos nos RLG.

Alteração 742
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
Anexo II – assunto principal «Biodiversidade» – RLG 3 – última coluna

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º, n.os 1 e 2 Artigo 6.º, n.os 1 e 2, artigo 13.º, n.º 1, 
alínea a)

Or. en

Alteração 743
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Anexo II – Assunto principal «Biodiversidade» – RLG 3 – última coluna

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º, n.ºs 1 e 2 Cumprimento das medidas obrigatórias 
estabelecidas pelos Estados-Membros
para a preservação dos habitats naturais e 
da fauna e da flora selvagens, ao abrigo 
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do artigo 6.º, n.ºs 1 e 2.

Or. es

Alteração 744
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Anexo II – Assunto principal «Biodiversidade» – RLG 3 – última coluna

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º, n.ºs 1 e 2 Respeito pelos planos de gestão 
estabelecidos para as Zonas Especiais de 
Conservação

Or. es

Justificação

É pertinente substituir os artigos das diretivas que englobam, de forma geral, as obrigações 
dos Estados-Membros pelos requisitos concretos que os beneficiários devem cumprir.

Alteração 745
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – assunto principal «Biodiversidade» – RLG 3–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Medidas relevantes decorrentes da 
Diretiva 2009/128/CE, de 21 de outubro 
de 2009, que estabelece um quadro de 
ação comunitária para uma utilização 
sustentável dos pesticidas.

Or. en

Alteração 746
Albert Deß
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Proposta de regulamento
Anexo II — Assunto principal «Paisagem natural, nível mínimo de manutenção» —
BCAA 8

Texto da Comissão Alteração

Manutenção das características das 
paisagens, incluindo, se for caso disso, 
sebes, lagoas, valas, árvores em linha, 
agrupadas ou isoladas, e orlas dos campos 
e socalcos, incluindo a proibição do corte 
de sebes e árvores durante os períodos 
nidícola e de reprodução, e eventuais 
medidas para evitar espécies invasivas e 
pragas.

Suprimido

Or. de

Alteração 747
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Anexo II — Assunto principal «Paisagem natural, nível mínimo de manutenção» —
GAEC 8

Texto da Comissão Alteração

Manutenção das características das 
paisagens, incluindo, se for caso disso, 
sebes, lagoas, valas, árvores em linha, 
agrupadas ou isoladas, e orlas dos campos 
e socalcos, incluindo a proibição do corte 
de sebes e árvores durante os períodos 
nidícola e de reprodução, e eventuais 
medidas para evitar espécies invasivas e 
pragas.

Suprimido

Or. fr

Alteração 748
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Anexo II – assunto principal «Paisagem natural, nível mínimo de manutenção» –
BCAA 8

Texto da Comissão Alteração

Manutenção das características da 
paisagem, incluindo, se for caso disso, 
sebes, lagoas, valas, árvores em linha, 
agrupadas ou isoladas, e orlas dos campos 
e socalcos, incluindo a proibição do corte 
de sebes e árvores durante os períodos 
nidícola e de reprodução, e eventuais 
medidas para prevenir espécies invasivas e 
pragas. 

Preservação das características das
paisagens, incluindo, se for caso disso, 
habitats naturais e seminaturais, sebes, 
lagoas, valas, árvores em linha, agrupadas 
ou isoladas, e orlas dos campos e socalcos, 
incluindo a proibição do corte de sebes e 
árvores durante os períodos nidícola e de 
reprodução. Manutenção de todos os 
habitats1 seminaturais em terras 
agrícolas, incluindo prados, arbustos, 
matos e zonas húmidas seminaturais. Os 
agricultores não devem realizar novos 
trabalhos de drenagem, lavoura, 
arroteamento, nivelamento, sementeiras 
ou cultivo em terras não cultivadas ou 
habitats seminaturais sem a aprovação 
prévia das autoridades competentes;
manutenção das culturas permanentes em 
bom estado vegetativo; e medidas 
adequadas para evitar espécies invasivas e 
pragas. 

____________________
1 Os habitats seminaturais são constituídos por 
vegetação controlada por pastagem e/ou corte, 
mas não arada, semeada, fertilizada 
artificialmente ou tratada com biocidas.

Or. en

Justificação

A presente alteração refere-se primeiro aos habitats naturais e seminaturais que possam ter 
características das paisagens e, depois, aos habitats seminaturais não incluídos como tal. Os 
habitats seminaturais podem ser utilizados diretamente como terras agrícolas 
(pastagem/ceifa) ou indiretamente, isto é, têm valor agroecológico como recursos 
alimentares / refúgios para polinizadores / predadores naturais de espécies de pragas, etc.

Alteração 749
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth
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Proposta de regulamento
Anexo II – assunto principal «Paisagem natural, nível mínimo de manutenção» –
BCAA 8

Texto da Comissão Alteração

Manutenção das características da 
paisagem, incluindo, se for caso disso, 
sebes, lagoas, valas, árvores em linha, 
agrupadas ou isoladas, e orlas dos campos 
e socalcos, incluindo a proibição do corte 
de sebes e árvores durante os períodos 
nidícola e de reprodução, e eventuais 
medidas para prevenir espécies invasivas e 
pragas.

Manutenção das características das 
paisagens, incluindo, se for caso disso, 
sebes, lagoas, valas, árvores em linha, 
agrupadas ou isoladas, e orlas dos campos 
e socalcos, incluindo a proibição do corte
de sebes e árvores durante os períodos 
nidícola e de reprodução, e tomar todas as
medidas razoáveis para evitar a invasão 
das terras agrícolas por vegetação 
indesejável, tal como espécies invasivas.

Or. en

Alteração 750
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Anexo II - Assunto principal «Paisagem natural, nível mínimo de manutenção» – BCAA 
8

Texto da Comissão Alteração

Manutenção das características das 
paisagens, incluindo, se for caso disso, 
sebes, lagoas, valas, árvores em linha, 
agrupadas ou isoladas, e orlas dos campos 
e socalcos, incluindo a proibição do corte 
de sebes e árvores durante os períodos 
nidícola e de reprodução, e eventuais 
medidas para evitar espécies invasivas e 
pragas. 

Manutenção das características das 
paisagens, incluindo, se for caso disso, 
sebes, lagoas, valas, árvores em linha, 
agrupadas ou isoladas, orlas dos campos e 
socalcos, bem como eventuais medidas 
para evitar espécies invasivas e pragas. 

Or. es

Justificação

Estas medidas gerais de proteção de aves já estão contempladas nos RLG 2, segundo a 
proposta do presente documento.
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Alteração 751
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – assunto principal «Paisagem natural, nível mínimo de manutenção» –
BCAA 8

Texto da Comissão Alteração

Manutenção das características da 
paisagem, incluindo, se for caso disso, 
sebes, lagoas, valas, árvores em linha, 
agrupadas ou isoladas, e orlas dos campos 
e socalcos, incluindo a proibição do corte 
de sebes e árvores durante os períodos 
nidícola e de reprodução, e eventuais 
medidas para prevenir espécies invasivas e 
pragas. 

Preservação das características das 
paisagens, incluindo, se for caso disso, 
sebes, lagoas, valas, árvores em linha, 
agrupadas ou isoladas, e orlas dos campos 
e socalcos, incluindo a proibição do corte 
de sebes e árvores durante os períodos 
nidícola e de reprodução; e medidas 
adequadas para evitar espécies invasivas e 
pragas. 

Or. en

Justificação

As espécies invasivas agressivamente dominantes reduzem consideravelmente a 
biodiversidade e a resistência dos ecossistemas agrícolas/ecossistemas seminaturais às 
cheias, secas e surtos de pragas, que só vão aumentar com as alterações climáticas. Deve 
haver, pelo menos, um requisito para apresentar relatórios e tomar medidas de base. A 
supressão integral do requisito não é solução: pode-se poupar na aplicação dos fundos 
públicos com uma ação rápida antecipada; quanto mais tempo não se atuar relativamente a 
uma infestação, mais dispendioso e difícil será erradicá-la.

Alteração 752
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – assunto principal «Paisagem natural, nível mínimo de manutenção» –
BCAA 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Manutenção mínima das terras agrícolas 
para garantir a sua manutenção numa 
condição que previna a deterioração da 
paisagem e da biodiversidade. As normas 
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devem incluir taxas de encabeçamento 
ou/e regimes apropriados de 
pastagem/ceifa, bem como a manutenção 
de culturas permanentes em bom estado 
vegetativo.

Or. en

Justificação

As normas de manutenção mínima não podem ficar limitadas à manutenção das 
características das paisagens, tal como sebes e árvores. Devem ter como objetivo garantir 
que não há perda dos valores ambientais (paisagem, biodiversidade, armazenamento de 
carbono, proteção dos solos) das terras agrícolas através do cultivo e da intensificação, e 
que todas as terras agrícolas são mantidas, pelo menos, de acordo com as normas de base 
que previnem a deterioração da paisagem e da biodiversidade, através de um nível mínimo de 
atividade como, por exemplo, pastagem, ceifa, etc.

Alteração 753
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – assunto principal «Paisagem natural, nível mínimo de manutenção» –
BCAA 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Proteção das pastagens permanentes a 
nível da exploração através de uma 
proibição da lavoura 

Or. en

Alteração 754
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Anexo II — Assunto principal «Segurança dos alimentos» — SMR 5

Texto da Comissão Alteração

Diretiva 96/22/CE do Conselho, de 29 de 
abril de 1996, relativa à proibição de 

Suprimido
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utilização de certas substâncias com 
efeitos hormonais ou tireostáticos e de 
substâncias ß-agonistas em produção 
animal (JO L 125 de 23.5.1996, p. 3).

Or. fr

Alteração 755
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Anexo II — Assunto principal «Segurança dos alimentos» — SMR 5 — última coluna

Texto da Comissão Alteração

artigo 3.º, alíneas a), b), d) e e), e 
artigos 4.º, 5.º e 7.º

Suprimido

Or. fr

Alteração 756
Albert Deß

Proposta de regulamento
Anexo II — Assunto principal «Identificação e registo de animais» — RLG 6

Texto da Comissão Alteração

Diretiva 2008/71/CE do Conselho, de 15 
de julho de 2008, relativa à identificação e 
ao registo de suínos (JO L 213 de 
8.8.2008, p. 31)

Suprimido

Or. de

Alteração 757
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Proposta de regulamento
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Anexo II – assunto principal «Identificação e registo de animais» – RLG 6 – última 
coluna

Texto da Comissão Alteração

Artigos 3.º, 4.º e 5.º Artigos 4.º e 5.º

Or. en

Alteração 758
Albert Deß

Proposta de regulamento
Anexo II — Assunto principal «Identificação e registo de animais» — RLG 7 

Texto da Comissão Alteração

Regulamento (CE) n.º 1760/2000 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de julho de 2000, que estabelece um 
regime de identificação e registo de 
bovinos e relativo à rotulagem da carne de 
bovino e dos produtos à base de carne de 
bovino (JO L 204 de 11.8.2000, p. 1)

Suprimido

Or. de

Alteração 759
Albert Deß

Proposta de regulamento
Anexo II — Assunto principal «Identificação e registo de animais» — RLG 8

Texto da Comissão Alteração

Regulamento (CE) n.º 21/2004 do 
Conselho, de 17 de dezembro de 2003, que 
estabelece um sistema de identificação e 
registo de ovinos e caprinos (JO L 5 de 
9.1.2004, p. 8) Artigos 3.º, 4.º e 5.º

Suprimido

Or. de
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Alteração 760
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Anexo II — Assunto principal «Doenças dos animais» — SMR 9

Texto da Comissão Alteração

Regulamento (CE) n.º 999/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de maio de 2001, que estabelece regras 
para a prevenção, o controlo e a 
erradicação de determinadas 
encefalopatias espongiformes 
transmissíveis (JO L 147 de 31.5.2001, p. 
1) 

Suprimido

Or. fr

Alteração 761
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Anexo II — Assunto principal «Doenças dos animais» — SMR 9 — última coluna

Texto da Comissão Alteração

Artigos 7.º, 11.º, 12.º, 13.º e 15.º. Suprimido

Or. fr

Alteração 762
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – assunto principal «Ação em matéria de resistência microbiana (RAM)» 
(novo)

Texto da Comissão Alteração

Ação em matéria de resistência 
microbiana (RAM) 
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Or. en

Justificação

Commission Action plan against the rising threats from Antimicrobial Resistance, 
(COM(2011) 748 final, 15.11.2011), particularly relevant aspects of Action 5: Animal Health 
Law: prevention of diseases, reducing the use of antibiotics & Action n° 10: Strengthen 
surveillance systems on AMR and antimicrobial consumption in animal medicine. 
Antimicrobial resistance monitoring in food producing animals is already mandatory for 
bacteria that may infect humans. To avoid the growth of resistant bacteria, antimicrobials 
classified by the WHO as critically important should be exempted from use in livestock, 
except in duly substantiated cases. A general reduction of the use of antimicrobials in animals 
can be achieved through improved animal health and biosecurity measures as well as 
promotion of Good Farming Practices to avoid infections.

Alteração 763
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – assunto principal «Ação em matéria de resistência microbiana (RAM)» 
(novo) – BCAA 8-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Plano de ação comunitária contra as 
crescentes ameaças da resistência 
microbiana (COM(2011) 748 final, de 
15.11.2011). Para os animais destinados à 
alimentação humana: boas práticas 
agrícolas para prevenir infeções, que 
incluam limites de densidade, 
documentação de tratamento, 
nomeadamente profilaxia, e a não 
utilização de agentes antimicrobianos de 
grande importância. 

Or. en

Justificação

Commission Action plan against the rising threats from Antimicrobial Resistance, 
(COM(2011) 748 final, 15.11.2011), particularly relevant aspects of Action 5: Animal Health 
Law: prevention of diseases, reducing the use of antibiotics & Action n° 10: Strengthen 
surveillance systems on AMR and antimicrobial consumption in animal medicine. 
Antimicrobial resistance monitoring in food producing animals is already mandatory for 
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bacteria that may infect humans. To avoid the growth of resistant bacteria, antimicrobials 
classified by the WHO as critically important should be exempted from use in livestock, 
except in duly substantiated cases. A general reduction of the use of antimicrobials in animals 
can be achieved through improved animal health and biosecurity measures as well as 
promotion of Good Farming Practices to avoid infections.

Alteração 764
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Anexo II – Assunto principal «Produtos fitofarmacêuticos» – RLG 10 – última coluna

Texto da Comissão Alteração

Artigo 55.°, primeiro e segundo períodos Aplicação correta dos produtos 
fitofarmacêuticos e respeito, em todos os 
casos, pela gestão integrada de pragas em 
conformidade com a Diretiva 
2009/128/CE.

Or. es

Alteração 765
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Anexo II – Assunto principal «Produtos fitofarmacêuticos» – RLG 10 – última coluna

Texto da Comissão Alteração

Artigo 55.°, primeiro e segundo períodos Aplicação correta dos produtos 
fitofarmacêuticos, utilizar apenas 
produtos autorizados, nas quantidades 
recomendadas e seguindo as indicações 
do rótulo. Gestão de um registo que 
inclua o nome do produto utilizado, a 
fórmula, data de aplicação no terreno em 
causa, aplicador e nível de qualificação 
do aplicador, dosagem e método de 
aplicação.

Or. es
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Alteração 766
Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Anexo II – assunto principal «Bem-estar dos animais» – RLG 13-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Diretiva 1999/74/CE do Conselho, de 19 
de julho de 1999, que estabelece as 
normas mínimas relativas à proteção das 
galinhas poedeiras (JO L 203 de 3.8.1999, 
p. 53-57).

Or. en

Alteração 767
Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Anexo II – assunto principal «Bem-estar dos animais» – RLG 13-A (novo) – última 
coluna

Texto da Comissão Alteração

Artigos 3.º, 4.º e 6.º

Or. en

Alteração 768
Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Anexo II – assunto principal «Bem-estar dos animais» – RLG 13-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Diretiva 2007/43/CE do Conselho, de 28 
de junho de 2007, que estabelece as 
normas mínimas relativas à proteção dos 
frangos de carne (JO L 182 de 12.7.2007, 
p.19-28).
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Or. en

Alteração 769
Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Anexo II – assunto principal «Bem-estar dos animais» – RLG 13-B (novo) – última 
coluna

Texto da Comissão Alteração

Artigos 3.º e 4.º (n.º 6)

Or. en


