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Alteração 2219
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 48 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores que desejem participar no 
regime dos pequenos agricultores 
apresentam um pedido até 15 de outubro 
de 2014.

Suprimido

Or. en

Alteração 2220
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 48 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores que desejem participar no 
regime dos pequenos agricultores 
apresentam um pedido até 15 de outubro de 
2014.

Os agricultores que desejem participar no 
regime dos pequenos agricultores 
apresentam um pedido até um prazo a 
fixar pelos Estados-Membros, mas não 
posterior a:
- 15 de outubro de 2014, com efeitos a 
partir de 2014,
ou
- 15 de outubro de 2015, com efeitos a 
partir de 2015,
A data fixada pelos Estados-Membros não 
pode, no entanto, ser anterior ao último 
dia para a apresentação de um pedido 
para o regime de pagamento de base.

Or. en
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Justificação

O primeiro ano de aplicação de um novo sistema, sobretudo nos Estados-Membros que nunca 
aplicaram o sistema com base em direitos, poderá causar problemas aos agricultores e às 
administrações. Os agricultores têm de escolher entre dois sistemas diferentes desconhecidos. 
Por conseguinte, de molde a assegurar que o objetivo do mecanismo é alcançado, deveria ser 
possível aceder ao regime para os pequenos agricultores, pelo menos, mais uma vez dentro 
da perspetiva financeira.

Alteração 2221
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 48 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores que desejem participar no 
regime dos pequenos agricultores 
apresentam um pedido até 15 de outubro 
de 2014.

Os agricultores que desejem participar no 
regime dos pequenos agricultores 
apresentam um pedido até meados de 
outubro de cada ano.

Or. fr

Alteração 2222
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 48 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores que desejem participar no 
regime dos pequenos agricultores 
apresentam um pedido até 15 de outubro de 
2014.

Os agricultores que desejem participar no 
regime dos pequenos agricultores 
apresentam um pedido até 15 de outubro de 
cada ano.

Or. pt

Alteração 2223
Phil Prendergast
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Proposta de regulamento
Artigo 48 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores que desejem participar no 
regime dos pequenos agricultores 
apresentam um pedido até 15 de outubro de 
2014.

Os agricultores que desejem participar no 
regime dos pequenos agricultores 
apresentam um pedido até 15 de outubro de 
2014, salvo em casos de força maior e 
circunstâncias excecionais.

Or. en

Alteração 2224
Nessa Childers

Proposta de regulamento
Artigo 48 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores que desejem participar no
regime dos pequenos agricultores 
apresentam um pedido até 15 de outubro de 
2014.

Os agricultores que desejem participar no 
regime dos pequenos agricultores 
apresentam um pedido até 15 de outubro de 
2014, salvo em casos de força maior e 
circunstâncias excecionais.

Or. en

Alteração 2225
Phil Prendergast

Proposta de regulamento
Artigo 48 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores que não tenham 
apresentado um pedido de participação no 
regime dos pequenos agricultores até 15 
de outubro de 2014 ou decidam retirar-se 
do mesmo após essa data ou tenham sido 
selecionados para apoio ao abrigo do 
artigo 20.º, n.º 1, alínea c), do 

Suprimido
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Regulamento (UE) n.º […] [RDR] deixam 
de ter o direito de participar nesse regime.

Or. en

Alteração 2226
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 48 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores que não tenham 
apresentado um pedido de participação no 
regime dos pequenos agricultores até 15 
de outubro de 2014 ou decidam retirar-se 
do mesmo após essa data ou tenham sido 
selecionados para apoio ao abrigo do 
artigo 20.º, n.º 1, alínea c), do 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR] deixam 
de ter o direito de participar nesse regime.

Suprimido

Or. en

Alteração 2227
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
 Artigo 48 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores que não tenham 
apresentado um pedido de participação no 
regime dos pequenos agricultores até 15 
de outubro de 2014 ou decidam retirar-se 
do mesmo após essa data ou tenham sido 
selecionados para apoio ao abrigo do 
artigo 20.o, n.º 1, alínea c), do 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR] deixam 
de ter o direito de participar nesse regime.

Suprimido
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Or. pt

Alteração 2228
Nessa Childers

Proposta de regulamento
Artigo 48 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores que não tenham 
apresentado um pedido de participação no
regime dos pequenos agricultores até 15 
de outubro de 2014 ou decidam retirar-se 
do mesmo após essa data ou tenham sido 
selecionados para apoio ao abrigo do 
artigo 20.º, n.º 1, alínea c), do 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR] deixam 
de ter o direito de participar nesse regime.

Suprimido

Or. en

Alteração 2229
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 48 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores que não tenham 
apresentado um pedido de participação no 
regime dos pequenos agricultores até 15 de 
outubro de 2014 ou decidam retirar-se do 
mesmo após essa data ou tenham sido 
selecionados para apoio ao abrigo do 
artigo 20.º, n.º 1, alínea c), do 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR] deixam 
de ter o direito de participar nesse regime.

Os Estados-Membros concedem um 
pagamento anual às pequenas 
explorações agrícolas ou aos pequenos 
agricultores que, além de elegíveis para 
um pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base visado no capítulo 1, 
cumpram os critérios definidos no artigo 
47.º-A, n.º 3 do presente regulamento.

Or. fr
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Alteração 2230
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
 Artigo 48 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores que não tenham 
apresentado um pedido de participação no 
regime dos pequenos agricultores até 15 de 
outubro de 2014 ou decidam retirar-se do 
mesmo após essa data ou tenham sido 
selecionados para apoio ao abrigo do artigo 
20.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento (UE) 
n.º […] [RDR] deixam de ter o direito de 
participar nesse regime.

Os agricultores que não tenham 
apresentado um pedido de participação no 
regime dos pequenos agricultores até 15 de 
outubro de 2014 podem mudar de opinião 
no decurso de 2016, até 15 de outubro 
impreterivelmente. Aqueles que não 
tenham aderido ao regime dos pequenos 
agricultores até 15 de outubro de 2016, ou 
que decidam retirar-se do mesmo após, 
respetivamente, as datas fixadas para 
2014 e 2016, ou que tenham sido 
selecionados para apoio ao abrigo do artigo 
20.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento (UE) 
n.º [...] [RDR] deixam de ter o direito de 
participar nesse regime.

Or. pt

Alteração 2231
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Artigo 48 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem estipular que 
os agricultores cujo montante da ajuda 
seja inferior a um valor a determinar, o 
qual nunca poderá ser superior a 
1 000 EUR, passem a integrar o regime, 
salvo se solicitarem expressamente a sua 
saída do mesmo, apresentando um 
requerimento no máximo até à data 
indicada no primeiro parágrafo.

Or. es
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Justificação

A alteração proposta visa incentivar uma maior participação dos potenciais beneficiários 
neste regime simplificado.

Alteração 2232
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 48 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem estipular que 
os agricultores cujo montante da ajuda 
seja inferior a um valor a determinar, o 
qual nunca poderá ser superior a 
1 000 EUR, passem a integrar o regime, 
salvo se solicitarem expressamente a sua 
saída do mesmo, apresentando um 
requerimento no máximo até à data 
indicada no primeiro parágrafo.

Or. es

Justificação

O regime para pequenos agricultores possibilita uma simplificação da gestão dos pedidos de 
ajuda dos beneficiários cujos montantes sejam inferiores a 1 000 EUR. Simultaneamente, os 
beneficiários poderão beneficiar de uma gestão simplificada de acordo com os montantes da 
ajuda recebidos. A alteração proposta visa incentivar uma maior participação dos potenciais 
beneficiários neste regime simplificado.

Alteração 2233
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 48 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem estipular que 
os agricultores cujo montante da ajuda 
seja inferior a um valor a determinar, o 
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qual nunca poderá ser superior a 
1 000 EUR, passem a integrar o regime, 
salvo se solicitarem expressamente a sua 
saída do mesmo mediante a apresentação 
de um requerimento para o efeito no 
máximo até 15 de outubro de 2014.

Or. es

Justificação

O objetivo é solidificar a obrigatoriedade e simplificar o sistema.

Alteração 2234
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 48-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 48.º-A
Regime simplificado voluntário para os 

pequenos agricultores
Os Estados-Membros podem estipular que 
os agricultores cujo montante da ajuda 
seja inferior a um valor a determinar, o 
qual nunca poderá ser superior a 
1 000 EUR, passem a integrar o regime, 
salvo se solicitarem expressamente a sua 
saída do mesmo, apresentando um 
requerimento no máximo até à data 
indicada no primeiro parágrafo.

Or. es

Justificação

É necessário aditar o termo «voluntário» no título e, além disso, considera-se que, caso o 
regime se aplique, os Estados-Membros devem ter a possibilidade de integrar diretamente no 
regime os eventuais beneficiários, salvo se o agricultor manifestar intenção contrária.

Alteração 2235
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
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Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros fixam o montante 
do pagamento anual para o regime dos 
pequenos agricultores num dos seguintes 
níveis, sob reserva dos n.ºs 2 e 3:

Suprimido

a) Um montante não superior a 15 % da 
média nacional do pagamento por 
beneficiário;
b) Um montante correspondente à média 
nacional do pagamento por hectare, 
multiplicado por um número 
correspondente ao número de hectares, 
com um máximo de três.
A média nacional a que se refere o 
primeiro parágrafo, alínea a), é 
estabelecida pelos Estados-Membros com 
base no limite máximo nacional fixado no 
anexo II para o ano civil de 2019 e no 
número de agricultores que tenham 
obtido direitos ao pagamento em 
conformidade com o artigo 21.º, n.º 1.
A média nacional a que se refere o 
primeiro parágrafo, alínea b), é 
estabelecida pelos Estados-Membros com 
base no limite máximo nacional fixado no 
anexo II para o ano civil de 2019 e no 
número de hectares elegíveis declarados 
em conformidade com o artigo 26.º em 
2014.

Or. en

Alteração 2236
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam 
Siekierski
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Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros fixam o montante do 
pagamento anual para o regime dos 
pequenos agricultores num dos seguintes 
níveis, sob reserva dos n.ºs 2 e 3:

Os Estados-Membros podem fixar o 
montante do pagamento anual para o 
regime dos pequenos agricultores num dos 
seguintes níveis, sob reserva dos n.ºs 2 e 3:

Or. en

Alteração 2237
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros fixam o montante do 
pagamento anual para o regime dos 
pequenos agricultores num dos seguintes 
níveis, sob reserva dos n.ºs 2 e 3:

Os Estados-Membros podem fixar o 
montante do pagamento anual para o 
regime dos pequenos agricultores num dos 
seguintes níveis, sob reserva dos n.ºs 2 e 3:

Or. en

Justificação

O regime para os pequenos agricultores deveria ser voluntário para os Estados-Membros,
por conseguinte, a alteração resultante tem igualmente que ser feita aqui.

Alteração 2238
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros fixam o montante do 
pagamento anual para o regime dos 
pequenos agricultores num dos seguintes 
níveis, sob reserva dos n.ºs 2 e 3:

Os Estados-Membros podem fixar o 
montante do pagamento anual para o 
regime dos pequenos agricultores num dos 
seguintes níveis, sob reserva dos n.ºs 2 e 3:
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Or. en

Alteração 2239
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros fixam o montante do 
pagamento anual para o regime dos 
pequenos agricultores num dos seguintes 
níveis, sob reserva dos n.ºs 2 e 3:

Os Estados-Membros podem fixar o 
montante do pagamento anual para o 
regime voluntário dos pequenos 
agricultores num dos seguintes níveis, sob 
reserva dos n.ºs 2 e 3:

Or. es

Justificação

É necessário aditar o termo «voluntário».

Alteração 2240
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros fixam o montante do 
pagamento anual para o regime dos 
pequenos agricultores num dos seguintes 
níveis, sob reserva dos n.ºs 2 e 3:

Os Estados-Membros fixam o montante do 
pagamento anual para o regime dos 
pequenos agricultores a um valor que não 
exceda 25 % da média nacional do 
pagamento por beneficiário.

Or. fr

Alteração 2241
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Um montante não superior a 15 % da 
média nacional do pagamento por 
beneficiário;

Suprimido

Or. fr

Alteração 2242
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Um montante não superior a 15 % da 
média nacional do pagamento por 
beneficiário;

a) Um montante não superior a 30 % da 
média nacional do pagamento por 
beneficiário;

Or. en

Alteração 2243
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Um montante não superior a 15 % da 
média nacional do pagamento por 
beneficiário;

a) Um montante não superior a 20 % da 
média nacional do pagamento por 
beneficiário;

Or. fr

Justificação

O aumento da taxa permite refletir melhor a diversidade de situações.
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Alteração 2244
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Um montante não superior a 15 % da 
média nacional do pagamento por 
beneficiário;

a) Um montante não superior a 10 % da 
média nacional do pagamento por 
beneficiário;

Or. it

Alteração 2245
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Um montante correspondente à média 
nacional do pagamento por hectare, 
multiplicado por um número 
correspondente ao número de hectares, 
com um máximo de três.

Suprimido

Or. fr

Alteração 2246
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Um montante correspondente à média 
nacional do pagamento por hectare, 
multiplicado por um número 
correspondente ao número de hectares, 
com um máximo de três.

b) Um montante correspondente à média 
nacional do pagamento por hectare, 
multiplicado por um número 
correspondente ao número de hectares, 
com um máximo de seis.
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Or. de

Alteração 2247
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Um montante correspondente à média 
nacional do pagamento por hectare, 
multiplicado por um número 
correspondente ao número de hectares, 
com um máximo de três.

b) Um montante correspondente a uma vez 
e meia da média nacional do pagamento 
por hectare, multiplicado por um número 
correspondente ao número de hectares, 
com um máximo de cinco.

Or. pt

Alteração 2248
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Um montante correspondente à média 
nacional do pagamento por hectare, 
multiplicado por um número 
correspondente ao número de hectares, 
com um máximo de três.

b) Um montante correspondente à média 
nacional do pagamento por hectare, 
multiplicado por um número 
correspondente ao número de hectares, 
com um máximo de cinco.

Or. en

Alteração 2249
Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Um montante correspondente à média 
nacional do pagamento por hectare, 
multiplicado por um número 
correspondente ao número de hectares, 
com um máximo de três.

b) Um montante correspondente à média 
nacional do pagamento por hectare, 
multiplicado por um número 
correspondente ao número de hectares, 
com um máximo de cinco.

Or. de

Alteração 2250
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-A) a um nível igual ao montante que o 
agricultor teria direito correspondente ao 
número de hectares declarados para o 
ano de 2014.

Or. it

Alteração 2251
Giancarlo Scottà, Paolo De Castro, Paolo Bartolozzi, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-A) a um nível igual ao montante que o 
agricultor teria direito correspondente ao 
número de hectares declarados para o 
ano civil de 2014.

Or. it
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Justificação

A terceira opção representa uma simplificação e não causaria nenhum impacto sobre o 
pagamento de base. Além disso, deixaria de ser necessária a verificação, particularmente 
complexa, de eventuais divisões artificiais.

Alteração 2252
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros fixam o 
montante do pagamento anual para o 
regime de ajuda às pequenas explorações 
agrícolas a um valor que não exceda 25 % 
da média nacional do pagamento por 
beneficiário.

Or. fr

Alteração 2253
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A média nacional a que se refere o 
primeiro parágrafo, alínea a), é 
estabelecida pelos Estados-Membros com 
base no limite máximo nacional fixado no 
anexo II para o ano civil de 2019 e no 
número de agricultores que tenham 
obtido direitos ao pagamento em 
conformidade com o artigo 21.º, n.º 1.

Suprimido

Or. fr
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Alteração 2254
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O montante referido no n.º 1 não pode 
ser inferior a 500 EUR nem superior a 
1 000 EUR. Sem prejuízo do artigo 51.º, 
n.º 1, sempre que a aplicação do n.º 1 
resulte num montante inferior a 500 EUR 
ou superior a 1 000 EUR, o montante é 
arredondado, respetivamente, ao 
montante mínimo ou máximo.

Suprimido

Or. en

Alteração 2255
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O montante referido no n.º 1 não pode 
ser inferior a 500 EUR nem superior a 
1 000 EUR. Sem prejuízo do artigo 51.º, 
n.º 1, sempre que a aplicação do n.º 1 
resulte num montante inferior a 500 EUR 
ou superior a 1 000 EUR, o montante é 
arredondado, respetivamente, ao 
montante mínimo ou máximo.

Suprimido

Or. en

Alteração 2256
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides
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Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O montante referido no n.º 1 não pode 
ser inferior a 500 EUR nem superior a 
1 000 EUR. Sem prejuízo do artigo 51.º, 
n.º 1, sempre que a aplicação do n.º 1 
resulte num montante inferior a 500 EUR 
ou superior a 1 000 EUR, o montante é 
arredondado, respetivamente, ao montante 
mínimo ou máximo.

2. O montante referido nos n.ºs 1 e 1-A não 
pode ser inferior a 500 EUR nem superior 
a 25 % da média nacional do pagamento 
por beneficiário. Sem prejuízo do artigo 
51.º, n.º 1, sempre que a aplicação do n.º 1 
resulte num montante inferior a 500 EUR 
ou superior a 25 % da média nacional do 
pagamento por beneficiário, o montante é 
arredondado, respetivamente, ao montante 
mínimo ou máximo.

Or. fr

Alteração 2257
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O montante referido no n.º 1 não pode 
ser inferior a 500 EUR nem superior a 
1 000 EUR. Sem prejuízo do artigo 51.º, 
n.º 1, sempre que a aplicação do n.º 1 
resulte num montante inferior a 500 EUR 
ou superior a 1 000 EUR, o montante é 
arredondado, respetivamente, ao montante 
mínimo ou máximo.

2. O montante referido no n.º 1 não pode 
ser inferior a 1 000 EUR nem superior a 
2 000 EUR. Sem prejuízo do artigo 51.º, 
n.º 1, sempre que a aplicação do n.º 1 
resulte num montante inferior a 1 000 EUR 
ou superior a 2 000 EUR, o montante é 
arredondado, respetivamente, ao montante 
mínimo ou máximo.

Or. de

Alteração 2258
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
 Artigo 49 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O montante referido no n.º 1 não pode 
ser inferior a 500 EUR nem superior a
1 000 EUR. Sem prejuízo do artigo 51.o, 
n.º 1, sempre que a aplicação do n.º 1 
resulte num montante inferior a 500 EUR 
ou superior a 1 000 EUR, o montante é 
arredondado, respetivamente, ao montante 
mínimo ou máximo.

2. O montante referido no n.º 1 não pode 
ser inferior a 1 000 EUR nem superior a 2 
000 EUR. Sem prejuízo do artigo 51.o, n.º 
1, sempre que a aplicação do n.º 1 resulte 
num montante inferior a 1 000 EUR ou 
superior a 2 000 EUR, o montante é 
arredondado, respetivamente, ao montante 
mínimo ou máximo.

Or. pt

Alteração 2259
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O montante referido no n.º 1 não pode 
ser inferior a 500 EUR nem superior a 
1 000 EUR. Sem prejuízo do artigo 51.º, 
n.º 1, sempre que a aplicação do n.º 1 
resulte num montante inferior a 500 EUR 
ou superior a 1 000 EUR, o montante é 
arredondado, respetivamente, ao montante 
mínimo ou máximo.

2. O montante referido no n.º 1 não pode 
ser inferior a 500 EUR nem superior a 
1 500 EUR. Sem prejuízo do artigo 51.º, 
n.º 1, sempre que a aplicação do n.º 1 
resulte num montante inferior a 500 EUR 
ou superior a 1 500 EUR, o montante é 
arredondado, respetivamente, ao montante 
mínimo ou máximo.

Or. fr

Justificação

O aumento da base do valor permite refletir melhor a diversidade de situações.

Alteração 2260
Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O montante referido no n.º 1 não pode 
ser inferior a 500 EUR nem superior a 
1 000 EUR. Sem prejuízo do artigo 51.º, 
n.º 1, sempre que a aplicação do n.º 1 
resulte num montante inferior a 500 EUR 
ou superior a 1 000 EUR, o montante é 
arredondado, respetivamente, ao montante 
mínimo ou máximo.

2. O montante referido no n.º 1 não pode 
ser inferior a 500 EUR nem superior a 
1 500 EUR. Sem prejuízo do artigo 51.º, 
n.º 1, sempre que a aplicação do n.º 1 
resulte num montante inferior a 500 EUR 
ou superior a 1 500 EUR, o montante é 
arredondado, respetivamente, ao montante 
mínimo ou máximo.

Or. pl

Alteração 2261
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A O montante do pagamento anual para 
o regime para os pequenos agricultores 
deve ser igual ao montante a que um 
agricultor teria direito ao abrigo dos 
artigos 18.º, 29.º, 34.º, 36.º e 38.º no ano 
de acesso ao regime, mas não superior a 
1 500 EUR.

Or. en

Alteração 2262
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação do n.º 2, em Chipre e 
Malta o montante referido no n.º 1 pode 
ser fixado num montante inferior a 

Suprimido
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500 EUR, mas não inferior a 200 EUR.

Or. fr

Alteração 2263
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação do n.º 2, em Chipre e 
Malta o montante referido no n.º 1 pode 
ser fixado num montante inferior a 
500 EUR, mas não inferior a 200 EUR.

Suprimido

Or. en

Alteração 2264
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação do n.º 2, em Chipre e 
Malta o montante referido no n.º 1 pode 
ser fixado num montante inferior a 
500 EUR, mas não inferior a 200 EUR.

Suprimido

Or. en

Alteração 2265
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 1 – alínea a)



PE494.604v01-00 24/42 AM\910272PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

a) Mantêm, pelo menos, um número de
hectares correspondente ao número de 
direitos detidos;

a) Aumentam a sua área de exploração 
agrícola para um total de, pelo menos, 5
hectares.

Or. en

Justificação

A criação do regime para os pequenos agricultores não deve resultar num congelamento 
artificial das estruturas agrícolas, prejudicando a competitividade, o desenvolvimento das 
empresas, a inovação e o empreendedorismo.

Alteração 2266
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Mantêm, pelo menos, um número de
hectares correspondente ao número de 
direitos detidos;

a) Mantêm uma parte da atividade 
agrícola definida pelo Estado-Membro.

Or. fr

Alteração 2267
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Satisfazem o requisito mínimo previsto 
no artigo 10.º, n.º 1, alínea b).

Suprimido

Or. fr



AM\910272PT.doc 25/42 PE494.604v01-00

PT

Alteração 2268
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A Os agricultores que participem no 
regime para os pequenos agricultores e 
que alarguem a sua produção durante o 
período 2014-2020 para lá dos critérios de 
elegibilidade estipulados nos artigos 47.º e 
48.º do presente título podem 
candidatar-se a pagamentos diretos, 
definidos no artigo 10.º do Titulo II do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 2269
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os direitos ao pagamento ativados em
2014 nos termos dos artigos 25.º e 26.º por 
um agricultor que participa no regime dos 
pequenos agricultores são considerados 
ativados para o período de participação do 
agricultor nesse regime.

Os direitos ao pagamento ativados no ano 
de acesso ao regime nos termos dos artigos 
25.º e 26.º por um agricultor que participa 
no regime dos pequenos agricultores são 
considerados ativados para o período de 
participação do agricultor nesse regime.

Or. en

Alteração 2270
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do artigo 27.º, os direitos 
ao pagamento detidos por agricultores 
que participam no regime dos pequenos 
agricultores não são transferíveis, salvo 
em caso de herança ou herança 
antecipada.

Suprimido

Or. en

Alteração 2271
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do artigo 27.º, os direitos 
ao pagamento detidos por agricultores que 
participam no regime dos pequenos 
agricultores não são transferíveis, salvo em 
caso de herança ou herança antecipada.

Em derrogação do artigo 27.º, os direitos 
ao pagamento detidos por agricultores que 
participam no regime dos pequenos 
agricultores ou das explorações agrícolas 
de muito pequena dimensão não são 
transferíveis, salvo em caso de herança ou 
herança antecipada.

Or. fr

Alteração 2272
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para financiar o pagamento a que se refere 
o presente título, os Estados-Membros 
deduzem dos montantes totais disponíveis 
para os respetivos pagamentos os 

Para financiar o pagamento a que se refere 
o presente título, os Estados-Membros 
deduzem dos montantes totais disponíveis 
para os respetivos pagamentos os 
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montantes a que os pequenos agricultores 
teriam direito a título do pagamento de 
base referido no título III, capítulo 1, do 
pagamento por práticas agrícolas benéficas 
para o clima e o ambiente referido no título 
III, capítulo 2, e, se for caso disso, do 
pagamento para zonas com condicionantes 
naturais referido no título III, capítulo 3, do 
pagamento para os jovens agricultores 
referido no título III, capítulo 4, e do apoio 
associado referido no título IV.

montantes a que os pequenos agricultores 
teriam direito a título do pagamento de 
base referido no título III, capítulo 1, do 
pagamento por práticas agrícolas benéficas 
para o clima e o ambiente referido no título 
III, capítulo 2, e, se for caso disso, do 
pagamento para zonas com condicionantes 
naturais referido no título III, capítulo 3 e
do pagamento para os jovens agricultores 
referido no título III, capítulo 4.

Or. en

Alteração 2273
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para financiar o pagamento a que se refere 
o presente título, os Estados-Membros 
deduzem dos montantes totais disponíveis 
para os respetivos pagamentos os 
montantes a que os pequenos agricultores 
teriam direito a título do pagamento de 
base referido no título III, capítulo 1, do 
pagamento por práticas agrícolas benéficas 
para o clima e o ambiente referido no título 
III, capítulo 2, e, se for caso disso, do 
pagamento para zonas com condicionantes 
naturais referido no título III, capítulo 3, do 
pagamento para os jovens agricultores 
referido no título III, capítulo 4, e do apoio 
associado referido no título IV.

Para financiar o pagamento a que se refere 
o presente título, os Estados-Membros 
deduzem dos montantes totais disponíveis 
para os respetivos pagamentos os 
montantes a que os pequenos agricultores 
ou as explorações agrícolas de muito 
pequena dimensão teriam direito a título 
do pagamento de base referido no título III, 
capítulo 1, do pagamento por práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente referido no título III, capítulo 2, 
e, se for caso disso, do pagamento para 
zonas com condicionantes naturais referido 
no título III, capítulo 3, do pagamento para 
os jovens agricultores referido no título III, 
capítulo 4, e do apoio associado referido no 
título IV.

Or. fr

Alteração 2274
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides



PE494.604v01-00 28/42 AM\910272PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o montante total dos pagamentos 
devidos ao abrigo do regime dos pequenos 
agricultores for superior a 10 % do limite 
máximo nacional anual fixado no anexo 
II, os Estados-Membros aplicam uma 
redução linear dos montantes a pagar em 
conformidade com o presente título, a fim 
de respeitar essa percentagem.

2. Os pagamentos devidos ao abrigo do 
regime das explorações agrícolas de muito
pequena dimensão e dos pagamentos ao 
abrigo da ajuda às pequenas explorações 
agrícolas são prioritários, sendo que os 
Estados-Membros aplicam uma redução 
linear dos montantes a pagar em 
conformidade com o presente título, a fim 
de respeitar o limite anual fixado no 
anexo II.

Or. fr

Alteração 2275
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
 Artigo 51 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o montante total dos pagamentos 
devidos ao abrigo do regime dos pequenos 
agricultores for superior a 10 % do limite 
máximo nacional anual fixado no anexo II, 
os Estados-Membros aplicam uma redução 
linear dos montantes a pagar em 
conformidade com o presente título, a fim 
de respeitar essa percentagem.

2. Se o montante total dos pagamentos 
devidos ao abrigo do regime dos pequenos 
agricultores for superior a 25 % do limite 
máximo nacional anual fixado no anexo II, 
os Estados-Membros aplicam uma redução 
linear dos montantes a pagar em 
conformidade com o presente título, a fim 
de respeitar essa percentagem.

Or. pt

Alteração 2276
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

d-A) Disposições para a gestão das 
informações a comunicar, bem como
regras sobre o teor, a forma, o calendário, 
a periodicidade e os prazos das 
comunicações;

Or. de

Alteração 2277
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Disposições para a gestão das 
informações a comunicar, bem como 
regras sobre o teor, a forma, o calendário, 
a periodicidade e os prazos das 
comunicações;

Suprimido

Or. de

Justificação

Não se trata de uma decisão puramente técnica.

Alteração 2278
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão, por meio de atos de 
execução, adota as medidas que, em 
situações de urgência, sejam necessárias e 
justificáveis para resolver problemas 
específicos. Essas medidas podem 

1. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 55.º que, em situações de urgência, 
sejam necessários e justificáveis para 
resolver problemas específicos. Esses atos 
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derrogar disposições do presente 
regulamento, mas apenas na medida e 
durante o período estritamente necessários. 
Tais atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 56.º, n.º 2.

delegados podem derrogar disposições do 
presente regulamento, mas apenas na 
medida e durante o período estritamente 
necessários.

Or. de

Justificação

O presente artigo para resolver problemas específicos pode ter consequências políticas 
consideráveis, pelo que a participação do PE é indispensável.

Alteração 2279
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Por razões de urgência imperiosas 
devidamente justificadas, relacionadas com 
as medidas referidas no n.º 1, a Comissão 
adota atos de execução imediatamente 
aplicáveis em conformidade com o 
procedimento referido no artigo 56.º, n.º 3.

2. Por razões de urgência imperiosas 
devidamente justificadas, relacionadas com 
as medidas referidas no n.º 1, a Comissão 
fica habilitada a adotar atos delegados 
imediatamente aplicáveis em conformidade 
com o artigo 55.º-A.

Or. de

Justificação

A urgência não é motivo para suspender as disposições do Tratado de Lisboa.

Alteração 2280
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida no 
presente regulamento é conferida à 

2. A delegação de poderes referida no 
presente regulamento para a Comissão 
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Comissão por um período indeterminado a 
partir da entrada em vigor do presente 
regulamento.

ocorre por um período de cinco anos a 
partir da entrada em vigor do presente 
regulamento. A Comissão deve apresentar 
um relatório sobre os poderes delegados o 
mais tardar nove meses antes da 
expiração do período de cinco anos. A 
delegação de poderes renova-se por um 
período equivalente se o Conselho e o 
Parlamento Europeu autorizarem esta 
renovação o mais tardar três meses antes 
do respetivo período.
Para o efeito, o Parlamento Europeu 
decide com a maioria dos seus membros e 
o Conselho com maioria qualificada.

Or. de

Justificação

O PE deverá confirmar expressamente a delegação de poderes para a Comissão e, em caso 
de dúvida, não deverá ter de lutar, na sua própria casa, pela recuperação dos seus poderes 
legislativos.

Alteração 2281
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida no 
presente regulamento é conferida à
Comissão por um período indeterminado a 
partir da entrada em vigor do presente 
regulamento.

2. A delegação de poderes referida no 
presente regulamento para a Comissão 
ocorre por um período de cinco anos a 
partir da entrada em vigor do presente 
regulamento. A Comissão deve apresentar 
um relatório sobre os poderes delegados o 
mais tardar nove meses antes da 
expiração do período de cinco anos. A 
delegação de poderes renova-se 
tacitamente por um período equivalente, a 
menos que o Parlamento Europeu ou o 
Conselho revoguem esta renovação o 
mais tardar três meses antes da expiração 
do respetivo período.
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Or. de

Alteração 2282
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida no 
presente regulamento é conferida à 
Comissão por um período indeterminado a 
partir da entrada em vigor do presente 
regulamento.

2. A delegação de poderes referida no 
presente regulamento é conferida à 
Comissão por um período de cinco anos a 
partir de*. 

_______________

*Data de entrada em vigor do presente regulamento.

Or. en

Justificação

Corresponde à posição adotada pela Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
(A7-0158/2011) no âmbito do processo de adaptação ao Tratado de Lisboa.

Alteração 2283
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão elabora um relatório sobre a 
delegação de poderes até nove meses 
antes do fim desse período de cinco anos. 
A delegação de poderes é renovada 
tacitamente por períodos de igual 
duração, salvo se o Parlamento Europeu 
ou o Conselho objetarem a tal renovação 
até três meses antes do fim de cada 
período.
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Or. en

Justificação

Corresponde à posição adotada pela Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
(A7-0158/2011) no âmbito do processo de adaptação ao Tratado de Lisboa.

Alteração 2284
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 55-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 55.º-A
Procedimento de urgência

1. Os atos delegados adotados nos termos 
do presente artigo entram em vigor de 
imediato e aplicam-se desde que não seja 
formulada qualquer objeção ao abrigo do 
n.º 2. A notificação de um ato delegado ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho deve 
expor os motivos que justificam o recurso 
ao procedimento de urgência.
2. O Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem formular objeções contra um ato 
delegado de acordo com o procedimento 
do artigo 55.º, n.º 5. Nesse caso, a 
Comissão deve revogar o ato sem demora, 
após a notificação da decisão de objeção 
por parte do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

Or. de

Justificação

A urgência não é motivo para suspender as disposições do Tratado de Lisboa.

Alteração 2285
Paolo De Castro
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Proposta de regulamento
Artigo 58-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 58.º-A
Até 1 de março de 2017, a Comissão deve 
apresentar, ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, um relatório sobre a execução 
do presente regulamento, acompanhado, 
caso necessário, por propostas legislativas 
adequadas.

Or. it

Alteração 2286
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de regulamento
Anexo I-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo I-A
Lista das atividades mínimas a realizar 
nas superfícies agrícolas, quer prados 
quer culturas, e dos critérios mínimos a 
cumprir por parte dos agricultores, 
previstos no artigo 4.º.
I- Atividades mínimas:
(a Comissão incluirá a lista no presente 
anexo)
II- Critérios a cumprir pelos agricultores:
(a Comissão incluirá a lista no presente 
anexo)

Or. es

Justificação

O presente anexo I-A novo vai ao encontro da alteração apresentada no artigo 4.º, n.º 2-A 
novo.
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Alteração 2287
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Anexo II

Texto da Comissão Alteração

[São adaptados em conformidade com a 
aprovação/rejeição do artigo 6.º, n.º 1]

Or. en

Alteração 2288
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Paolo Bartolozzi, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta de regulamento
Anexo II

Texto da Comissão Alteração

[A concessão dos recursos entre os 
Estados-Membros, proposta no anexo II, 
deve ser reformulada com base nos 
critérios objetivos tal como expostos no 
considerando 21.]

Or. it

Alteração 2289
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Anexo II

Texto da Comissão Alteração

[Os montantes incluídos no Anexo II 
devem ser calculados de acordo com o 
disposto no artigo 6.º, n.º 1, alínea 
a)(nova)]
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Or. en

Alteração 2290
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Anexo IV-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Anexo IV-A
Ponderação das superfícies de interesse 
ecológico visadas no artigo 32.º
Especificidades topográficas // Valor da 
superfície de interesse ecológico (SIE) 
equivalente
Prados permanentes, charnecas, 
pastagens, pastos estivais de altitude 
situados na zona Natura 2000 // 1 ha de 
superfícies de herbáceas na Natura 2000 
= 2 ha de SIE
Faixas de proteção na margem de cursos 
de água, faixas de proteção perenes 
cobertas de erva situadas fora das 
margens de cursos de água (largura das
faixas de proteção = 5 metros) // 1 ha de 
superfície = 2 ha de SIE
Pousios fixos (exceto regime industrial) 
em faixas com 10 a 20 metros de largura 
// 1 ha de pousio = 1 ha de SIE
Pousios melíferos // 1 ha de superfície = 
2 ha de SIE
Pousios de fauna selvagem (incluindo 
pousio em flor) // 1 ha de superfície = 
1 ha de SIE
Zonas herbáceas colocadas sob proteção e 
retiradas da produção (superfícies 
herbáceas dispostas em faixas com 5 a 10 
metros não objeto de maneio nem por 
ceifa nem por pastagem e propícias ao 
surgimento de arbustos e silvado) // 1 m 
de comprimento = 100 m2 de SIE
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Pomares de árvores com caule longo// 
1 ha de pomares de árvores com caule 
longo = 5 ha de SIE
Turfeiras // 1 ha de zonas pantanosas = 
20 ha de SIE
Sebes // 1 metro linear = 100 m2 de SIE
Renques de árvores em linha // 1 metro 
linear = 10 m2 de SIE
Árvores isoladas // 1 árvore = 50 m2 de 
SIE
Orlas de bosque, bosquetes, grupos de 
árvores // 1 metro de orla = 100 m2 de SIE
Bordaduras de campos: Faixas revestidas 
por uma vegetação espontânea ou 
plantada que circundam  uma parcela 
cultivada, da qual se distinguem a olho 
nu, com uma largura de 1 a 5 metros, 
situadas entre duas parcelas, entre uma 
parcela e um caminho ou entre uma 
parcela e uma orla de floresta // 1 ha de 
superfície = 1 ha de SIE
Valas, cursos de água, canais, pequenos 
diques, fossos de água, afloramentos 
rochosos // 1 metro linear ou de perímetro 
= 10 m2 de SIE
Charcos, poças para abeberamento dos 
animais // 1 metro de perímetro = 100 m2

de SIE
Muretes, socalcos, pequenas pilhas de 
pedra, pequenas construções rurais 
tradicionais // 1 metro de murete ou de 
perímetro = 50 m2 de SIE
Determinados tipos de charnecas, 
pastagens, pastos estivais de altitude, 
definidos a nível local; determinados 
prados permanentes definidos a nível 
local (por exemplo, prados húmidos, 
prados litorais, etc.) // 1 ha de superfície 
de herbáceas = 1 ha de SIE
«Outros meios», qualquer superfície que 
não seja objeto de insumos (adubos e 
tratamentos) nem de lavoura há pelo 
menos 5 anos (por exemplo, ruínas, 
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dolinas, ruturas de declives...) // 1 metro 
linear = 10 m2 de SIE; 1 ha de superfície 
= 1 ha de SIE

Or. fr

Alteração 2291
Mairead McGuinness, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Elisabeth Jeggle, Esther 
de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Anexo V-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo V-A
Lista das culturas referidas no artigo 30.º
Trigo mole de primavera, mistura de trigo 
com centeio para sementeira ou espelta
Trigo mole de inverno, mistura de trigo 
com centeio para sementeira ou espelta
Trigo duro
Centeio de primavera
Centeio de inverno
Cevada de primavera
Cevada de inverno
Aveia de primavera
Aveia de inverno
Milho
Arroz
Sorgo de grão
Trigo mourisco, painço ou alpista
Mandioca, araruta, salepo, tupinambos 
ou batatas-doces
Colza (canola) de inverno
Colza (canola) de primavera
Girassol
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Soja
Amendoins
Sementes de linho
Outras sementes ou frutos oleaginosos
Luzerna, sanfeno, trevo, ervilhaca, anafa 
ou chícharo comum e serradela
Ervilhas, grão-de-bico, feijões, lentilhas 
ou outros legumes de vagem
Batatas
Beterraba sacarina
Cana-de-açúcar
Milho doce
Lúpulo
Linho
Cânhamo
Tabaco
Tomates
Cebolas, chalotas, alhos, alhos-porros ou 
outros produtos hortícolas aliáceos
Couves, couve-flor, repolho, couve frisada 
ou produtos comestíveis do género 
brassica
Alfaces
Chicória
Cenouras, nabos, beterrabas para salada, 
cercefi, aipo-rábano, rabanetes ou raízes 
comestíveis semelhantes
Pepinos ou pepininhos (cornichões)
Legumes de vagem
Abacates
Melões ou papaias
Açafrão
Tomilho, manjericão, melissa, hortelã, 
orégãos, alecrim ou salva
Alfarroba
Algodão
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Azevém anual
Misturas de culturas de cobertura para 
fins agronómicos

Or. en

Alteração 2292
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Anexo V-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo V-A
Lista das culturas referidas no artigo 30.º
Trigo mole de primavera, mistura de trigo 
com centeio para sementeira ou espelta
Trigo mole de inverno, mistura de trigo 
com centeio para sementeira ou espelta
Trigo duro
Centeio de primavera
Centeio de inverno
Cevada de primavera
Cevada de inverno
Aveia de primavera
Aveia de inverno
Milho
Arroz
Sorgo de grão
Trigo mourisco, painço ou alpista
Mandioca, araruta, salepo, tupinambos 
ou batatas-doces
Colza de primavera ou colza
Colza de inverno ou colza
Prados temporários
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Girassol
Soja
Amendoins
Sementes de linho
Outras sementes ou frutos oleaginosos
Luzerna, sanfeno, trevo, ervilhaca, anafa 
ou chícharo comum e serradela
Ervilhas, grão-de-bico, feijões, lentilhas 
ou outros legumes de vagem
Batatas
Beterraba sacarina
Cana-de-açúcar
Milho doce
Lúpulo
Linho
Cânhamo
Tabaco
Tomates
Cebolas, chalotas, alhos, alhos-porros ou 
outros produtos hortícolas aliáceos
Couves, couve-flor, repolho, couve frisada 
ou produtos comestíveis do género 
brassica
Alfaces
Chicória
Cenouras, nabos, beterrabas para salada, 
cercefi, aipo-rábano, rabanetes ou raízes 
comestíveis semelhantes
Pepinos ou pepininhos (cornichões)
Legumes de vagem
Abacates
Melões ou papaias
Açafrão
Tomilho, manjericão, melissa, hortelã, 
orégãos, alecrim ou salva
Alfarroba
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Algodão

Or. en


