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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

No que diz respeito à vertente do Controlo Orçamental dos pagamentos diretos aos 
agricultores ao abrigo de regimes de apoio no âmbito da PAC, a prioridade da relatora da 
Comissão CONT passa por assegurar a transparência, a simplificação e a redução dos 
encargos administrativos, mantendo, ao mesmo tempo, os objetivos políticos da segurança 
alimentar, da sustentabilidade ambiental e da coesão territorial.

A necessidade de simplificação foi descrita na Resolução do Parlamento Europeu, de 18 de 
maio de 2010, sobre a simplificação da PAC (2009/2155(INI)), na qual é solicitado e sugerido 
à Comissão que:

- aquando da introdução da nova regulamentação, tente, ao mesmo tempo, suprimir os 
encargos desnecessários;

- é necessária uma nova simplificação da PAC para reduzir os seus custos de execução para as 
instituições da UE, os Estados-Membros e os próprios beneficiários;

- as medidas da PAC devem ser proporcionais ao objetivo, apenas optando pela via legislativa 
quando seja verdadeiramente justificável;

- no âmbito dos planos de desenvolvimento rural, os Estados-Membros deveriam dispor da 
opção de introduzir um regime forfetário de terrenos, nomeadamente para as pequenas 
explorações;

- para simplificar as regras do regime de pagamento único, deve ser abolida a disposição que 
obriga à prestação da mesma informação detalhada todos os anos;

- o futuro sistema deve ter em consideração os princípios da simplificação e que a 
simplificação, a transparência e a equidade devem ser as principais prioridades da reforma da 
PAC.

A preocupação da relatora da Comissão CONT é o facto de a atual proposta, se examinada no 
contexto das conclusões da avaliação de impacto da Comissão (SEC(2011) 1153 final), 
compreender várias disposições que podem comprometer o objetivo de redução dos encargos 
administrativos, em particular no que diz respeito à ecologização, aos agricultores ativos, aos 
regimes obrigatórios dos jovens agricultores e dos pequenos agricultores, etc.

Para fundamentar a sua posição e as alterações apresentadas, a relatora gostaria de chamar a 
atenção para vários elementos dignos de nota do Anexo 8, «Simplificação da PAC», da 
avaliação de impacto da Comissão.

Em particular, o ponto 2.4.2., «Resultados da consulta às partes interessadas para a avaliação 
de impacto», menciona que «Muitas descobriram que é importante reduzir os encargos 
administrativos. Muitas argumentaram que a ecologização, em especial, iria aumentar os 
encargos administrativos [...]».
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Para além disso, o ponto 2.4.3., «Resultados do grupo consultivo ad hoc para a simplificação» 
inclui o seguinte: «Havia a clara mensagem da parte dos participantes na Conferência de que 
alguns dos novos elementos a ser discutidos (em particular, uma definição de agricultor ativo 
e um regime especial de apoio aos pequenos agricultores e à ecologização) não iriam 
representar uma simplificação enquanto tal, mas iriam, pelo contrário, conduzir a um 
aumento dos encargos administrativos e de controlo, assim como do risco de erros nas 
transações». Neste contexto, as partes interessadas sugeriram que «os novos elementos 
deveriam ser tão simples quanto possível sem demasiadas condições complicadas e os quais 
as autoridades dos Estados-Membros deveriam ser capazes de gerir e controlar tão 
automaticamente quanto possível e com os instrumentos existentes [...]» e «[...] os novos 
elementos previstos só poderão ser geridos e controlados se os Estados-Membros tiverem a 
flexibilidade necessária para se adaptarem às diferentes situações nacionais e regionais 
[...]».

A relatora da Comissão CONT está igualmente preocupada com a observação do ponto 4.2.3., 
«Resultados da quantificação dos custos administrativos das alterações nas obrigações 
jurídicas para os pagamentos diretos após 2013», onde se afirma que «os resultados [...] 
demonstram que o custo administrativo geral do futuro sistema de pagamento direto iria 
representar um aumento de, aproximadamente, 15 % nos custos administrativos».

Por fim, o ponto 4.3., «Avaliação por cenários políticos amplos» afirma que «É provável que 
o esperado aumento dos encargos administrativos para alguns dos novos conceitos-chave 
que permitem um melhor direcionamento dos pagamentos do primeiro pilar (ecologização e 
agricultores ativos) seja, em parte, contrabalançado pela simplificação alcançada com o 
regime dos pequenos agricultores e a nova distribuição dos pagamentos diretos através de 
uma taxa fixa por hectare, a nível nacional ou regional». No entanto, a relatora é da opinião 
de que a Comissão tenta compensar os elementos mais incómodos, tais como a ecologização e 
os agricultores ativos nas formas propostas, através da simplificação exagerada respeitante ao 
regime dos pequenos agricultores, proposto como obrigatório para os Estados-Membros e 
isento das disposições de condicionalidade. Neste sentido, a relatora procura estabelecer um
equilíbrio diferente através de um regime voluntário para os pequenos agricultores e de 
disposições menos pesadas relativamente à ecologização e aos agricultores ativos.

Com vista a fundamentar ainda mais o seu argumento, a relatora faz referência ao subanexo 
do anexo 8, «Resultados da conferência da simplificação», onde, relativamente aos tópicos do 
agricultor ativo e da elegibilidade da terra, o resultado da conferência foi que «[...] ficou claro 
que nenhum dos critérios sugeridos como possível abordagem para a definição de um 
agricultor ativo iria servir como indicador comum a nível da UE devido à natureza única das 
estruturas e situações que prevalecem a nível nacional».
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ALTERAÇÕES

A Comissão do Controlo Orçamental insta a Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento 
Rural, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Alteração 1
Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Um dos objetivos centrais e requisitos 
principais da reforma da PAC é a redução 
dos encargos administrativos. Este 
objetivo deve ser tido firmemente em 
consideração aquando da formulação das 
disposições relevantes para o regime 
direto de apoio. O número de regimes de 
apoio não deve ultrapassar a medida 
necessária e os agricultores e 
Estados-Membros devem ser capazes de 
satisfazer os respetivos requisitos e 
obrigações sem excessiva burocracia. A 
definição de níveis de tolerância 
exequíveis, de limites de minimis 
razoáveis e de um equilíbrio adequado 
entre confiança e controlo devem reduzir 
os futuros encargos administrativos dos 
Estados-Membros e dos beneficiários.

Alteração 2
Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) É conveniente clarificar que o 
Regulamento (UE) n.º […] do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de …, relativo ao 
financiamento, à gestão e à vigilância da 
política agrícola comum [regulamento 

(3) É conveniente clarificar que o 
Regulamento (UE) n.º […] do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de …, relativo ao 
financiamento, à gestão e à vigilância da 
política agrícola comum13 [regulamento 
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horizontal sobre a PAC: RHZ] e as 
disposições adotadas em sua execução 
devem ser aplicáveis às medidas 
estabelecidas no presente regulamento. Por 
razões de coerência com outros 
instrumentos jurídicos relativos à PAC,
algumas regras atualmente previstas no 
Regulamento (CE) n.o 73/2009 são agora 
estatuídas pelo Regulamento (UE) n.º […] 
[RHZ], nomeadamente: regras destinadas a 
garantir a observância das obrigações 
estabelecidas pelas disposições relativas 
aos pagamentos diretos, incluindo 
controlos e a aplicação de medidas 
administrativas e de sanções 
administrativas em caso de incumprimento; 
regras relativas à condicionalidade, como 
os requisitos legais de gestão, as boas 
condições agrícolas e ambientais, a 
monitorização e a avaliação das medidas 
pertinentes; e regras relativas à recuperação 
de pagamentos indevidos.

horizontal sobre a PAC: RHZ] e as 
disposições adotadas em sua execução 
devem ser aplicáveis às medidas 
estabelecidas no presente regulamento. Por 
razões de coerência com outros 
instrumentos jurídicos relativos à PAC, 
algumas regras atualmente previstas no 
Regulamento (CE) n.o 73/2009 são agora 
estatuídas pelo Regulamento (UE) n.º […] 
[RHZ], nomeadamente: regras destinadas a 
garantir a observância das obrigações 
estabelecidas pelas disposições relativas 
aos pagamentos diretos, incluindo 
controlos e a aplicação de medidas 
administrativas e de sanções 
administrativas em caso de incumprimento; 
regras relativas à condicionalidade, como 
os requisitos legais de gestão, as boas 
condições agrícolas e ambientais, a 
monitorização e a avaliação das medidas 
pertinentes; e regras relativas à recuperação 
de pagamentos indevidos. As tarefas do 
organismo de certificação e a obrigação 
de elaborar um parecer sobre a legalidade 
e a regularidade das transações 
subjacentes, assim como o respeito pelo 
princípio da boa gestão financeira, não 
devem conduzir a um aumento dos 
encargos administrativos nos 
Estados-Membros.

Alteração 3
Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A fim de completar ou alterar certos 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar determinados 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado. É especialmente importante 
que a Comissão proceda às consultas 
adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive ao nível de peritos. 
A Comissão deve, aquando da preparação e 

(4) A fim de completar ou alterar certos 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar determinados 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado. Apenas o poder de adotar atos 
não legislativos de alcance geral que 
completem ou alterem certos elementos 
não essenciais do ato legislativo é 
delegado. Os objetivos, o conteúdo, o 
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elaboração de atos delegados, assegurar a 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

âmbito e a duração da delegação de 
poderes devem ser explicitamente 
definidos no ato legislativo e os elementos 
essenciais de cada domínio são reservados 
ao ato legislativo e não podem, portanto, 
ser objeto de delegação de poderes. Assim, 
todos os aspetos jurídicos importantes 
devem ser definidos no ato de base. A 
Comissão garante que os encargos 
administrativos relacionados com os atos 
delegados não ultrapassam a medida 
estritamente exigida. Além disso, a 
segurança jurídica deve ser garantida. É 
especialmente importante que a Comissão 
reduza os custos administrativos e efetue 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, nomeadamente ao nível de 
peritos. A Comissão deve, aquando da 
preparação e elaboração de atos delegados, 
assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Alteração 4
Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Para atender a nova legislação sobre 
regimes de apoio que possa ser adotada 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado a fim de alterar a lista dos regimes 
de apoio abrangidos pelo presente 
regulamento.

(8) Para atender a nova legislação sobre 
regimes de apoio que possa ser adotada 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado a fim de alterar a lista dos regimes 
de apoio definidos no anexo I do presente 
regulamento.

Alteração 5
Proposta de regulamento
Considerando 13
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Texto da Comissão Alteração

(13) A experiência adquirida com a 
aplicação dos vários regimes de apoio aos 
agricultores mostrou que o apoio foi, em 
certos casos, concedido a beneficiários 
cujo objetivo comercial não tinha por alvo, 
ou só o tinha marginalmente, uma 
atividade agrícola, como aeroportos, 
companhias de caminhos-de-ferro, 
empresas imobiliárias e sociedades de 
gestão de terrenos desportivos. Para 
assegurar o melhor direcionamento do 
apoio, os Estados-Membros devem abster-
se de conceder pagamentos diretos a tais 
pessoas singulares e coletivas. Os 
pequenos agricultores a tempo parcial 
contribuem diretamente para a vitalidade 
das zonas rurais, motivo por que não 
devem ser excluídos do benefício dos 
pagamentos diretos.

(13) A experiência adquirida com a 
aplicação dos vários regimes de apoio aos 
agricultores mostrou que o apoio foi, em 
certos casos, concedido a beneficiários 
cujo objetivo comercial não tinha por alvo, 
ou só o tinha marginalmente, uma 
atividade agrícola, como aeroportos, 
companhias de caminhos-de-ferro, 
empresas imobiliárias e sociedades de 
gestão de terrenos desportivos. Para 
assegurar o melhor direcionamento do 
apoio, os Estados-Membros devem abster-
se de conceder pagamentos diretos a tais 
pessoas singulares e coletivas. No entanto, 
estas regras devem manter a rentabilidade 
e evitar encargos administrativos 
excessivos quer para Estados-Membros 
quer para beneficiários. Os pequenos 
agricultores a tempo parcial contribuem 
diretamente para a vitalidade das zonas 
rurais, motivo por que não devem ser 
excluídos do benefício dos pagamentos 
diretos.

Alteração 6
Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
melhoramento do desempenho ambiental, 
através de uma componente 
«ecologização» obrigatória dos 
pagamentos diretos que apoiará práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente, aplicável em toda a União. Para 
o efeito, os Estados-Membros devem 
utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual, em 
suplemento do pagamento de base, por 
práticas obrigatórias a seguir pelos 
agricultores, dirigidas prioritariamente a 

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
melhoramento do desempenho ambiental, 
através de uma componente 
«ecologização» obrigatória dos 
pagamentos diretos que apoiará práticas 
agrícolas benéficas para o clima e o 
ambiente, aplicável em toda a União. Para 
o efeito, os Estados-Membros devem 
utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual, em 
suplemento do pagamento de base, por 
práticas obrigatórias a seguir pelos 
agricultores, dirigidas prioritariamente a 
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objetivos de política climática e ambiental. 
Tais práticas devem assumir a forma de 
ações anuais, extracontratuais, simples e 
generalizadas, que vão além da 
condicionalidade e estejam relacionadas 
com a agricultura, tais como a 
diversificação das culturas, a manutenção 
de prados permanentes e as superfícies de 
interesse ecológico. O caráter obrigatório 
dessas práticas deve igualmente dizer 
respeito aos agricultores cujas explorações 
estejam total ou parcialmente situadas em 
zonas da rede «Natura 2000» abrangidas 
pela Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 
21 de maio de 1992, relativa à preservação 
dos habitats naturais e da fauna e da flora 
selvagens, e pela Diretiva 2009/147/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de novembro de 2009, relativa à 
conservação das aves selvagens, desde que 
tais práticas sejam compatíveis com os 
objetivos destas diretivas. Os agricultores 
que preenchem as condições estabelecidas 
no Regulamento (CE) n.º 834/2007 do 
Conselho, de 28 de junho de 2007, relativo 
à produção biológica e à rotulagem dos 
produtos biológicos e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 2092/91, devem 
beneficiar da componente «ecologização» 
sem necessidade de satisfazer qualquer 
outra obrigação, atentos os reconhecidos 
benefícios ambientais dos sistemas de 
agricultura biológica. A inobservância da 
componente «ecologização» deve dar 
origem a sanções com base no artigo 65.º 
do Regulamento (UE) n.º […] [RHZ].

objetivos de política climática e ambiental. 
Tais práticas devem assumir a forma de 
ações anuais, extracontratuais, simples e 
generalizadas, que vão além da 
condicionalidade e estejam relacionadas 
com a agricultura, tais como a 
diversificação das culturas, a manutenção 
de prados permanentes e as superfícies de 
interesse ecológico, tendo ao mesmo 
tempo em devida consideração as 
especificidades nacionais e regionais. Por 
motivos de transparência e de eficácia, 
devem ser evitados os obstáculos práticos 
para os agricultores e a complexidade 
administrativa para as autoridades e, com 
vista à racionalização dos procedimentos 
administrativos associados a estas 
medidas, todos os controlos agrícolas 
devem, tanto quanto possível, realizar-se 
ao mesmo tempo. Essas práticas devem 
igualmente dizer respeito aos agricultores 
cujas explorações estejam total ou 
parcialmente situadas em zonas da rede 
«Natura 2000» abrangidas pela Diretiva 
92/43/CEE do Conselho, de 21 de maio de 
1992, relativa à preservação dos habitats 
naturais e da fauna e da flora selvagens, e 
pela Diretiva 2009/147/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 30 de 
novembro de 2009, relativa à conservação 
das aves selvagens, desde que tais práticas 
sejam compatíveis com os objetivos destas 
diretivas. Os agricultores que preenchem as 
condições estabelecidas no Regulamento 
(CE) n.º 834/2007 do Conselho, de 28 de 
junho de 2007, relativo à produção 
biológica e à rotulagem dos produtos 
biológicos e que revoga o Regulamento 
(CEE) n.º 2092/9121, devem beneficiar da 
componente «ecologização» sem 
necessidade de satisfazer qualquer outra 
obrigação, atentos os reconhecidos 
benefícios ambientais dos sistemas de 
agricultura biológica. As superfícies com 
culturas não sujeitas a qualquer 
fertilização com nitrogénio ou as 
superfícies onde foram plantadas culturas 
energéticas perenes devem ser 
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consideradas superfícies de interesse 
ecológico. O mesmo se aplica às zonas 
que são exploradas no âmbito da rede 
«Natura 2000», são objeto das exigências 
em matéria de produção agrícola no 
âmbito da Diretiva-Quadro da Água, ou 
em que mais de 75 % da superfície 
agrícola é objeto de obrigações relativas a 
medidas agroambientais.
A inobservância da componente 
«ecologização» deve dar origem a sanções 
que não vão além da componente 
«ecologização». Quaisquer reduções e 
sanções impostas pela inobservância das 
componentes «ecologização» devem 
restringir-se aos Estados-Membros e às 
regiões onde esta inobservância teve 
origem se a taxa de erro do Estado-
Membro no domínio da política agrícola 
não ultrapassar os 2 %.

Justificação

As exceções propostas devem reduzir consideravelmente os encargos administrativos ao 
mesmo tempo que têm em devida consideração as especificidades nacionais e regionais.

Alteração 7
Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) A fim de promover o desenvolvimento 
sustentável da agricultura em zonas com 
condicionantes naturais específicas, é
conveniente que os Estados-Membros 
possam utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual por 
superfície, em suplemento do pagamento 
de base, a todos os agricultores que operam 
em tais zonas. Tal pagamento não deve 
substituir o apoio dado no âmbito de 
programas de desenvolvimento rural e não 
deve ser concedido a agricultores em zonas 
que foram designadas em conformidade 

(30) A fim de promover o desenvolvimento 
sustentável da agricultura em zonas com 
condicionantes naturais específicas, é 
conveniente que os Estados-Membros 
possam utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual por 
superfície, em suplemento do pagamento 
de base, a todos os agricultores que operam 
em tais zonas. Tal pagamento não deve 
substituir o apoio dado no âmbito de 
programas de desenvolvimento rural e não 
deve ser concedido a agricultores em zonas 
que foram designadas em conformidade 
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com o Regulamento (CE) n.º 1698/2005 do 
Conselho, de 20 de setembro de 2005, 
relativo ao apoio ao desenvolvimento rural 
pelo Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER), mas 
não o foram em conformidade com o artigo 
46.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º […] 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
…, relativo ao apoio ao desenvolvimento 
rural pelo Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER) 
[RDR].

com o Regulamento (CE) n.º 1698/2005 do 
Conselho, de 20 de setembro de 2005, 
relativo ao apoio ao desenvolvimento rural 
pelo Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER), mas 
não o foram em conformidade com o 
artigo 46.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de …, relativo ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural 
(FEADER) [RDR]. Os critérios utilizados 
para definir as zonas com condicionantes 
naturais específicas não devem aumentar 
o nível atual de burocracia, devem 
assentar nos sistemas existentes que 
cumprem os objetivos e devem conduzir a 
um sistema comparável dentro da UE.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os objetivos dos pagamentos diretos são 
os seguintes:
– uma produção alimentar viável 
contribuindo para os rendimentos 
agrícolas e limitando a sua variabilidade,
– uma gestão sustentável dos recursos 
naturais e das ações em matéria de clima 
proporcionando bens públicos ambientais 
e prosseguindo as ações de atenuação das 
alterações climáticas e de adaptação às 
mesmas,
– um desenvolvimento territorial 
equilibrado compensando as dificuldades 
de produção em zonas com 
condicionantes naturais específicas.
Para cada um destes objetivos, a 
Comissão definirá bases de referência, 
impactos, resultados e indicadores.
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Justificação

Os objetivos dos pagamentos diretos não são expressos no dispositivo do Regulamento. Assim 
sendo, propõe-se, no mínimo, incluir no Regulamento os objetivos enunciados na ficha 
financeira legislativa.

Alteração 9
Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.o a fim de alterar a lista dos regimes de 
apoio estabelecida no anexo I.

Em conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado, um ato legislativo pode delegar 
na Comissão o poder de adotar atos não 
legislativos de âmbito geral que 
completem ou alterem certos elementos 
não essenciais do ato legislativo. Os atos 
legislativos delimitam explicitamente os 
objetivos, o conteúdo, o âmbito de 
aplicação e o período de vigência da 
delegação de poderes. Os elementos 
essenciais de cada domínio são reservados 
ao ato legislativo e não podem, portanto, 
ser objeto de delegação de poderes. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.o a fim de alterar a lista dos regimes de 
apoio estabelecida no anexo I.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– a manutenção da superfície agrícola num 
estado que a torne adequada para pastoreio 
ou cultivo sem qualquer ação preparatória 
especial para além dos métodos e 
máquinas agrícolas tradicionais, ou

– a manutenção da superfície agrícola num 
estado que a torne adequada para pastoreio 
ou cultivo sem qualquer ação preparatória 
especial para além dos métodos agrícolas 
anuais e das máquinas agrícolas 
tradicionais, ou

Alteração 11
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– a realização de um mínimo de atividades, 
a estabelecer pelos Estados-Membros, em 
superfícies agrícolas naturalmente 
mantidas num estado adequado para 
pastoreio ou cultivo;

– a realização de um mínimo de atividades 
anuais, a estabelecer pelos Estados-
Membros, em superfícies agrícolas 
naturalmente mantidas num estado 
adequado para pastoreio ou cultivo;

Justificação

A fim de evitar que os pagamentos continuem a ser efetuados mesmo quando os beneficiários 
não exercem qualquer atividade nas suas terras, deve prever-se a realização de um mínimo 
de atividades "anuais".

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Não são concedidos pagamentos diretos
a pessoas singulares ou coletivas, ou a 
grupos de pessoas singulares ou coletivas, 
caso se verifique uma das seguintes 
situações:

1. Não são concedidos pagamentos diretos 
a pessoas coletivas de caráter público, tais 
como Estados-Membros e autoridades 
regionais ou locais, a pessoas singulares 
ou coletivas, ou a grupos de pessoas 
singulares ou coletivas, caso se verifique 
uma das seguintes situações

(a) O montante anual dos pagamentos 
diretos é inferior a 5 % das receitas totais 
que obtiveram de atividades não agrícolas 
no exercício fiscal mais recente; ou

(a) As pessoas em causa operam 
aeroportos, companhias de caminhos de 
ferro, estações de tratamento de água, 
sociedades imobiliárias, estabelecimentos 
de ensino, instalações desportivas e 
recreativas, herdades destinadas ao 
exercício de atividades de caça, pesca e 
aquicultura, parques de campismo ou 
quaisquer outras empresas ou atividades 
semelhantes que os Estados-Membros 
definirão, se for caso disso, com base em 
critérios objetivos e não discriminatórios, 
a menos que as pessoas em causa 
apresentem provas verificáveis, em 
conformidade com disposições a definir 
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pelos Estados Membros; ou
(b) As suas superfícies agrícolas são 
sobretudo superfícies naturalmente 
mantidas num estado adequado para 
pastoreio ou cultivo e tais pessoas não 
exercem nessas superfícies o mínimo de 
atividades estabelecido pelos Estados-
Membros em conformidade com o artigo 
4.o, n.o 1, alínea c).

(b) As suas superfícies agrícolas são 
sobretudo superfícies naturalmente 
mantidas num estado adequado para 
pastoreio ou cultivo e tais pessoas não 
exercem nessas superfícies o mínimo de 
atividades estabelecido pelos Estados-
Membros em conformidade com o artigo 
4.o, n.o 1, alínea c).

Justificação

No passado foi dado, em vários casos, apoio a beneficiários cujo objetivo comercial não 
tinha por alvo, ou só o tinha marginalmente, uma atividade agrícola, tais como os aeroportos 
ou as empresas de gestão de instalações desportivas. No futuro, este apoio deve ser mais bem 
direcionado. No entanto, as regras devem manter a rentabilidade e evitar os encargos 
administrativos excessivos para os Estados-Membros e os beneficiários.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Não suportam os riscos económicos 
da atividade desenvolvida nas terras 
declaradas como sendo abrangidas pelos 
pagamentos diretos.

Alteração 14
Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não é aplicável aos agricultores 
que tenham recebido menos de 5 000 
EUR de pagamentos diretos no ano 
anterior.

Suprimido

Alteração 15
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Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A partir do exercício de 2019, o mais 
tardar, todos os direitos ao pagamento num 
Estado-Membro, ou, em caso de aplicação 
do artigo 20.º, numa região, têm um valor 
unitário uniforme.

5. A partir do exercício de 2017, o mais 
tardar, todos os direitos ao pagamento num 
Estado-Membro, ou, em caso de aplicação 
do artigo 20.º, numa região, têm um valor 
unitário uniforme.

Justificação

Ao abrigo das disposições transitórias, até 60% do apoio futuro podem ser pagos com base 
nos montantes de referência históricos até ao exercício de 2019, pelo que o modelo histórico 
é consideravelmente prolongado. Com efeito, a componente histórica continuaria a ter um 
impacto significativo no nível dos pagamentos. Propõe-se limitar o período de transição ao 
período intercalar.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Garantir aos agricultores uma 
compensação anual pela perda da 
franquia de 5000 euros prevista no artigo 
7.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 
73/2009. No caso dos pequenos 
agricultores, o montante da compensação 
pode ser aumentado mediante pagamento 
suplementar.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Qualquer superfície agrícola da 
exploração utilizada para uma atividade 
agrícola ou, se a superfície for igualmente 
utilizada para atividades não agrícolas, 

(a) Qualquer superfície agrícola da 
exploração utilizada para uma atividade 
agrícola ou, se a superfície for igualmente 
utilizada para atividades não agrícolas, 
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principalmente utilizada para atividades 
agrícolas; ou

principalmente utilizada para atividades 
agrícolas desde que as atividades não 
agrícolas não excedam um período de 4 
semanas num ano civil e não sejam 
nocivas para o ambiente; ou

Justificação

A proposta da Comissão reflete o texto do regulamento introduzido na sequência do "exame 
de saúde" da PAC. Incumbiu aos Estados-Membros definir as situações precisas em matéria 
de superfície “principalmente utilizada para atividades agrícolas". Tal teve como 
consequência o facto de os direitos terem sido atribuídos a superfícies principalmente 
utilizadas para atividades recreativas. Sempre que possam ser autorizadas, dentro de certos 
limites, atividades não agrícolas, importa definir a respetiva duração e os critérios 
aplicáveis.

Alteração 18
Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os agricultores que participam no 
regime dos pequenos agricultores são 
dispensados das práticas agrícolas previstas 
no título III, capítulo 2.

3. Os agricultores que participam no 
regime dos pequenos agricultores são 
dispensados das práticas agrícolas previstas 
no título III, capítulo 2; no entanto, devem 
cumprir as obrigações e os controlos 
relativos à condicionalidade, tal como 
previstos no Regulamento (UE) n.º [...] 
[RHZ].
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