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Alteração 770
George Lyon, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Anexo II – Solos e existências de carbono – BCAA 6

Texto da Comissão Alteração

Manutenção da matéria orgânica dos solos, 
incluindo a proibição da queima de 
restolho.

Manutenção da matéria orgânica dos solos 
através de práticas adequadas, incluindo a 
proibição da queima de restolho.

Or. en

Justificação

Trata-se de uma clarificação, na medida em que as normas atuais requerem "práticas 
adequadas". A ênfase neste BCAA deve, por isso, ser a promoção de práticas positivas.

Alteração 771
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo II – Biodiversidade – RGL 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 deveriam ser incluídos nos requisitos legais obrigatórios. Os 
referidos artigos estão relacionados com a captura ou o abate intencional de aves selvagens, 
danos a ovos e ninhos, e perturbação das aves. A ameaça de sanções aos pagamentos da 
PAC constitui um dissuasor extremamente útil, razão pela qual estes artigos devem ser 
reintroduzidos nos RLG.

Alteração 772
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage
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Proposta de regulamento
Anexo II – Biodiversidade – RGL 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 deveriam ser incluídos nos requisitos legais obrigatórios. 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. 

Alteração 773
George Lyon, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Anexo II – 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, 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.

Or. en

Justificação

Trata-se de uma clarificação na formulação e do "status quo" em relação aos atuais 
requisitos ao abrigo do atual BCAA.
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Alteração 774
Chris Davies, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo II – Paisagem natural, nível mínimo de manutenção – BCAA 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

BCAA 8-A
Manutenção mínima das terras agrícolas 
para garantir a sua manutenção numa 
condição que previna a deterioração da 
paisagem e da biodiversidade. As normas 
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

São essenciais normas de manutenção mínima das terras agrícolas. Devem ter como objetivo 
garantir que não há perda dos valores ambientais específicos (paisagem, biodiversidade, 
armazenamento de carbono, proteção dos solos) das terras agrícolas seminaturais 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. 

Alteração 775
Chris Davies, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo II – Paisagem natural, nível mínimo de manutenção – BCAA 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

BCAA 8-B
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 
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drenagem, lavoura, arroteamento, 
nivelamento, sementeiras ou cultivo em 
terras não cultivadas ou habitats 
seminaturais sem a aprovação prévia das 
autoridades competentes. 
____________________

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

São essenciais normas de manutenção mínima dos habitats seminaturais. Devem ter como 
objetivo garantir que não há perda dos valores ambientais específicos (paisagem, 
biodiversidade, armazenamento de carbono, proteção dos solos) das terras agrícolas 
seminaturais através do cultivo e da intensificação (tal como previsto na Diretiva AIA), 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. 

Alteração 776
George Lyon, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Anexo II – Identificação e registo de animais – RGL 6 – última coluna

Texto da Comissão Alteração

Artigos 3.º, 4.º e 5.º Artigos 4.º e 5.º

Or. en

Justificação

O artigo 3.º comporta elementos do sistema de identificação e de rastreabilidade e dirige-se 
ao Estado-Membro e não ao produtor, razão pela qual deve ser removido do âmbito de 
aplicação da condicionalidade.

Alteração 777
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers
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Proposta de regulamento
Anexo II – Identificação e registo de animais – RGL 8 – última coluna

Texto da Comissão Alteração

Artigos 3.º, 4.º e 5.º Artigos 4.º e 5.º

Or. en

Justificação

O artigo 3.º comporta elementos do sistema de identificação e de rastreabilidade e dirige-se 
ao Estado-Membro e não ao produtor, razão pela qual deve ser removido do âmbito de 
aplicação da condicionalidade.

Alteração 778
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Anexo II – Identificação e registo de animais – RGL 8 – última coluna

Texto da Comissão Alteração

Artigos 3.º, 4.º e 5.º Artigo 3.º, 4.º (com exceção do n.º 6) e 5.º

Or. en

Justificação

Embora seja claro que as marcas auriculares perdidas devem ser substituídas, a alteração 
proposta reconhece que os agricultores não podem evitar esta perda. Assim sendo, é de 
elementar justiça que a obrigação de substituir de imediato as marcas auriculares perdidas 
não constitui parte integrante dos requisitos de condicionalidade sujeitos a sanções.

Alteração 779
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Anexo II – Identificação e registo de animais – RGL 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 

Regulamento (CE) n.º 21/2004 do 
Conselho, de 17 de dezembro de 2003, que 
estabelece um sistema de identificação e 
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registo de ovinos e caprinos (JO L 5 de 
9.1.2004, p. 8) 

registo de ovinos e caprinos (JO L 5 de 
9.1.2004, p. 8)1

____________________

1 A Comissão fornecerá orientações 
destinadas aos Estados-Membros para a 
interpretação das regras aplicáveis para 
efeitos de condicionalidade. Estas 
orientações propiciarão um grau de 
flexibilidade apropriado a nível da 
exploração, por forma a respeitar o 
princípio da proporcionalidade no 
contexto da aplicação do Regulamento 
(CE) n.º 21/2004, do Conselho, em 
consonância com o espírito da legislação, 
e a assegurar a rastreabilidade total do 
movimento dos animais.

Or. en

Justificação

Trata-se da alteração correspondente à alteração 4 do relator nos considerandos.


