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Alteração 45
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Com o intuito de ter em conta novos
elementos específicos e garantir a proteção 
dos direitos dos beneficiários, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado a fim de: estabelecer novas 
definições no que diz respeito ao acesso a 
apoio ao abrigo do presente regulamento; e 
fixar o quadro no âmbito do qual os 
Estados-Membros devem definir o mínimo 
de atividades a realizar nas superfícies 
naturalmente mantidas num estado 
adequado para pastoreio ou cultivo, bem 
como os critérios a respeitar pelos 
agricultores para serem considerados como 
tendo respeitado a obrigação de manter a 
superfície agrícola num estado adequado 
para a produção e os critérios que 
determinam a predominância de erva e 
outras forrageiras herbáceas nos prados 
permanentes.

(9) As regras adotadas devem assegurar 
que a elegibilidade das terras reflita as 
condições únicas prevalecentes em cada 
Estado-Membro tanto em termos de 
cultivo quanto de utilização para efeitos 
agrícolas e as características físicas das 
pastagens tradicionais a fim de evitar o 
abandono e de manter a biodiversidade e 
as características da paisagem. Com o 
intuito de ter em conta novos elementos 
específicos e garantir a proteção dos 
direitos dos beneficiários, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado a fim de: estabelecer novas 
definições no que diz respeito ao acesso a 
apoio ao abrigo do presente regulamento; e 
fixar o quadro no âmbito do qual os 
Estados-Membros devem definir o mínimo 
de atividades a realizar nas superfícies 
naturalmente mantidas num estado 
adequado para pastoreio ou cultivo, bem 
como os critérios a respeitar pelos 
agricultores para serem considerados como 
tendo respeitado a obrigação de manter a 
superfície agrícola num estado adequado 
para a produção e os critérios que 
determinam a predominância de erva e 
outras forrageiras herbáceas nos prados 
permanentes.

Or. en

Alteração 46
Julie Girling
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Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Com o intuito de ter em conta novos 
elementos específicos e garantir a proteção 
dos direitos dos beneficiários, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado a fim de: estabelecer novas 
definições no que diz respeito ao acesso a 
apoio ao abrigo do presente regulamento; e 
fixar o quadro no âmbito do qual os 
Estados-Membros devem definir o mínimo 
de atividades a realizar nas superfícies 
naturalmente mantidas num estado 
adequado para pastoreio ou cultivo, bem 
como os critérios a respeitar pelos 
agricultores para serem considerados como 
tendo respeitado a obrigação de manter a 
superfície agrícola num estado adequado 
para a produção e os critérios que 
determinam a predominância de erva e 
outras forrageiras herbáceas nos prados 
permanentes.

(9) Com o intuito de ter em conta novos 
elementos específicos e garantir a proteção 
dos direitos dos beneficiários, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado a fim de: estabelecer novas 
definições no que diz respeito ao acesso a 
apoio ao abrigo do presente regulamento; e 
fixar o quadro no âmbito do qual os 
Estados-Membros devem definir o mínimo 
de atividades a realizar nas superfícies 
naturalmente mantidas num estado 
adequado para pastoreio ou cultivo, bem 
como os critérios a respeitar pelos 
agricultores para serem considerados como 
tendo respeitado a obrigação de manter a 
superfície agrícola num estado adequado 
para a produção e os critérios que 
determinam a predominância de erva e 
outras forrageiras herbáceas nos prados 
permanentes e nas pastagens.

Or. en

Alteração 47
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Os Estados-Membros devem ter a 
opção de transferir a quantia em questão 
do primeiro para o segundo pilar. O 
montante máximo que pode ser 
transferido deve ser fixado pela Comissão, 
após consulta aos Estados-Membros, no 
início de 2014 o mais tardar.

Or. lt
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Alteração 48
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição mais equitativa 
do apoio direto, tendo simultaneamente em 
conta as diferenças ainda existentes em 
termos de níveis salariais e de custos dos 
fatores de produção, é conveniente que os 
níveis de apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja inferior a 90 % da 
média devem reduzir de um terço o 
diferencial entre o seu nível atual e este 
nível. Esta convergência deve ser 
financiada proporcionalmente por todos os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja superior à média 
da União. Além disso, todos os direitos ao 
pagamento ativados em 2019 num 
Estado-Membro ou numa região devem ter 
um valor unitário uniforme, resultante de 
um processo de convergência que deve 
realizar-se por etapas lineares ao longo do 
período de transição. Todavia, a fim de 
evitar consequências financeiras 
perturbadoras para os agricultores, os 

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição mais equitativa 
do apoio direto, tendo simultaneamente em 
conta as diferenças ainda existentes em 
termos de níveis salariais e de custos dos 
fatores de produção, é conveniente que os 
níveis de apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Os Estados-
Membros cujo nível de pagamentos diretos 
seja inferior a 90 % da média devem 
reduzir de um terço o diferencial entre o 
seu nível atual e este nível. Contudo, os 
Estados-Membros cujos níveis de 
pagamentos diretos, mesmo após 
ajustamento, se situem abaixo de 80% da 
média da União, devem ajustar o seu nível 
de pagamentos para 80%. Esta 
convergência deve ser financiada 
proporcionalmente por todos os 
Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos seja superior à média 
da União. Além disso, todos os direitos ao 
pagamento ativados em 2019 num 
Estado-Membro ou numa região devem ter 
um valor unitário uniforme, resultante de 



PE489.554v01-00 6/69 AM\902453PT.doc

PT

Estados-Membros que tenham utilizado o 
regime de pagamento único, e 
especialmente o modelo histórico, devem 
ser autorizados a ter parcialmente em conta 
fatores históricos no cálculo do valor dos 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do novo regime. É conveniente 
que o debate do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período com início em 
2021 se focalize igualmente no objetivo da 
convergência integral, através da 
distribuição equitativa do apoio direto em 
toda a União Europeia durante esse 
período.

um processo de convergência que deve 
realizar-se por etapas lineares ao longo do 
período de transição. Todavia, a fim de 
evitar consequências financeiras 
perturbadoras para os agricultores, os 
Estados-Membros que tenham utilizado o 
regime de pagamento único, e 
especialmente o modelo histórico, devem 
ser autorizados a ter parcialmente em conta 
fatores históricos no cálculo do valor dos 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do novo regime. É conveniente 
que o debate do próximo quadro financeiro 
plurianual para o período com início em 
2021 se focalize igualmente no objetivo da 
convergência integral, através da 
distribuição equitativa do apoio direto em 
toda a União Europeia durante esse 
período.

Or. en

Alteração 49
Riikka Manner

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 
objetivos de política climática e ambiental. 
Tais práticas devem assumir a forma de 
ações anuais, extracontratuais, simples e 
generalizadas, que vão além da 

(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 
objetivos de política climática e ambiental. 
Tais práticas devem assumir a forma de 
ações anuais, extracontratuais, simples e 
generalizadas, que vão além da 
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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].

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 e os 
agricultores que se comprometeram a 
respeitar as medidas ambientais e 
benéficas para o clima em conformidade 
com o disposto no artigo 29.º do 
Regulamento (UE) n.º [RDR]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].

Or. fi

Alteração 50
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de regulamento
Considerando 26
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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 
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 

(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, a 
biodiversidade 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 objetivos de 
política climática e ambiental. Tais práticas 
devem assumir a forma de ações anuais, 
extracontratuais, simples, generalizadas e 
controláveis, 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 
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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].

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].

Or. en

Alteração 51
Matthias Groote

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 
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 

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o
favorecimento da agricultura sustentável 
e o melhoramento do seu desempenho 
ambiental, através de uma componente
«ecologização» obrigatória dos 
pagamentos diretos. As práticas agrícolas 
benéficas para o clima e o ambiente serão 
deste modo apoiadas em toda a União, 
enquanto se manterá o equilíbrio, em 
termos do uso da terra, entre a segurança 
do abastecimento alimentar e os objetivos 
ambientais. 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 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
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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].

«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].

Or. de

Alteração 52
Julie Girling

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 

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
melhoramento do desempenho ambiental, 
através de uma componente 
«ecologização» negociada 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 
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suplemento do pagamento de base, por 
práticas obrigatórias a seguir pelos 
agricultores, dirigidas prioritariamente a 
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].

pagamento de base, por práticas 
obrigatórias a seguir pelos agricultores, 
dirigidas prioritariamente a objetivos de 
política climática e ambiental. Tais práticas 
devem assumir a forma de ações anuais, 
extracontratuais, simples e generalizadas, 
relacionadas com a agricultura Essas 
práticas podem incluir medidas de 
“ecologização”, tais como a seleção das 
culturas adequadas à vida selvagem, 
criação de pássaros e insetos, corredores 
de biodiversidade planificada, medidas de 
mitigação das alterações climáticas e 
liderança ambiental de modo geral. Essas 
medidas devem ser proporcionadas e 
harmónicas com o clima, o solo e as 
condições de água locais.

Or. en

Alteração 53
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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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 
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» 

(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 poder 
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 
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» 
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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].

sem necessidade de satisfazer qualquer 
outra obrigação, atentos os reconhecidos 
benefícios ambientais dos sistemas de 
agricultura biológica. A inobservância da 
componente «ecologização» deve ter um 
efeito sobre o montante dos pagamentos 
diretos atribuídos.

Or. en

Alteração 54
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26a) (26-A) Devido às diferentes 
situações ambientais nos 
Estados-Membros, os objetivos de 
”ecologização” serão possivelmente mais 
bem alcançados a nível nacional ou 
regional. Por conseguinte, os Estados-
Membros devem ter mais flexibilidade na 
aplicação da componente “ecologização” 
dos pagamentos diretos.

Or. en

Alteração 55
Julie Girling

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Com o intuito de assegurar que as 
obrigações associadas à medida de 
diversificação das culturas sejam 
aplicadas de forma proporcionada e não 
discriminatória e resultem numa maior 
proteção do ambiente, deve ser delegado 

Suprimido
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na Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado a fim de estabelecer a definição 
de «cultura» e regras relativas à aplicação 
da medida.

Or. en

Alteração 56
Julie Girling

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Para assegurar que as terras ocupadas 
por prados permanentes sejam mantidas 
como tais pelos agricultores, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado a fim de estabelecer regras 
relativas à aplicação da medida.

(28) Para assegurar que as terras ocupadas 
por prados e pastagens permanentes sejam 
mantidas como tais pelos agricultores, deve 
ser delegado na Comissão o poder de 
adotar atos em conformidade com o artigo 
290.º do Tratado a fim de estabelecer 
regras relativas à aplicação da medida.

Or. en

Alteração 57
Julie Girling

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Com vista a assegurar uma aplicação 
eficiente e coerente da medida sobre as 
superfícies de interesse ecológico, tendo 
simultaneamente em conta as 
especificidades dos Estados-Membros, 
deve ser delegado na Comissão o poder de 
adotar atos em conformidade com o artigo 
290.º do Tratado a fim de melhor definir 
os tipos de superfícies de interesse
ecológico mencionados a título da medida 

Suprimido
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e aditar e definir outros tipos de 
superfícies de interesse ecológico que 
possam ser tidos em conta para efeitos da 
observância da percentagem referida na 
mesma medida.

Or. en

Alteração 58
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29a) (29-A) A componente 
“ecologização” dos pagamentos diretos 
deve ser entendida como um incentivo e 
não como um fardo. Assim, não devem ser 
impostos aos agricultores quaisquer 
requisitos administrativos adicionais. 
Além disso, não devem ser impostos 
requisitos ou restrições adicionais no que 
respeita a áreas em que os requisitos de 
eco condicionalidade já são aplicáveis.

Or. en

Alteração 59
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) É conveniente autorizar os 
Estados-Membros a utilizar uma parte dos 
seus limites máximos nacionais para apoio 
associado, em certos setores e em casos 
claramente definidos. Os recursos 
suscetíveis de serem utilizados para o 
apoio associado devem ser limitados a um 
nível adequado, permitindo 
simultaneamente que esse apoio seja 

(33) É conveniente autorizar os 
Estados-Membros a utilizar uma parte dos 
seus limites máximos nacionais para apoio 
associado, em certos setores e em casos 
claramente definidos. Os recursos 
suscetíveis de serem utilizados para o 
apoio associado devem ser limitados a um 
nível adequado, permitindo 
simultaneamente que esse apoio seja 
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concedido nos Estados-Membros ou nas 
suas regiões específicas que enfrentem 
situações especiais, sempre que tipos 
específicos de agricultura ou setores 
agrícolas específicos sejam especialmente 
importantes por motivos económicos, 
ambientais e/ou sociais. Os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
utilizar até 5 % dos seus limites máximos 
nacionais para esse apoio, ou 10 %, no 
caso de o respetivo nível de apoio 
associado em pelo menos um dos anos do 
período 2010-2013 ter excedido 5 %.
Contudo, em casos devidamente 
justificados em que sejam demonstradas 
determinadas necessidades sensíveis 
numa região, e após aprovação pela 
Comissão, os Estados-Membros devem ser 
autorizados a utilizar mais de 10 % do 
respetivo limite máximo nacional. O apoio 
associado só deve ser concedido na 
medida necessária para criar um 
incentivo à manutenção dos níveis de
produção atuais nessas regiões. Tal apoio
deve também ser disponibilizado aos 
agricultores que, em 31 de dezembro de 
2013, detenham direitos especiais ao 
pagamento atribuídos ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 e do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 e não 
disponham de hectares elegíveis para a 
ativação de direitos ao pagamento. No que 
diz respeito à aprovação de apoio
associado voluntário superior a 10 % do 
limite máximo nacional anual fixado por 
Estado-Membro, devem ser conferidos 
poderes à Comissão para adotar atos de 
execução sem aplicar o Regulamento 
(UE) n.º 182/2011.

concedido nos Estados-Membros ou nas 
suas regiões específicas que enfrentem 
situações especiais, sempre que tipos 
específicos de agricultura ou setores 
agrícolas específicos sejam especialmente 
importantes por motivos económicos, 
ambientais e/ou sociais. Os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
utilizar até 5 % dos seus limites máximos 
nacionais para esse apoio, ou 10 %, no 
caso de o respetivo nível de apoio 
associado em pelo menos um dos anos do 
período 2010-2013 ter excedido 5 %. Deve 
ser prevista a possibilidade de apoio 
associado para as culturas benéficas para 
o ambiente, como as leguminosas e as 
culturas que contribuem para a 
autossuficiência em proteínas vegetais.

Or. fr

Alteração 60
Julie Girling
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Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) É conveniente autorizar os 
Estados-Membros a utilizar uma parte dos 
seus limites máximos nacionais para apoio 
associado, em certos setores e em casos 
claramente definidos. Os recursos 
suscetíveis de serem utilizados para o 
apoio associado devem ser limitados a um 
nível adequado, permitindo 
simultaneamente que esse apoio seja 
concedido nos Estados-Membros ou nas 
suas regiões específicas que enfrentem 
situações especiais, sempre que tipos 
específicos de agricultura ou setores 
agrícolas específicos sejam especialmente 
importantes por motivos económicos, 
ambientais e/ou sociais. Os Estados-
Membros devem ser autorizados a utilizar 
até 5 % dos seus limites máximos 
nacionais para esse apoio, ou 10 %, no 
caso de o respetivo nível de apoio 
associado em pelo menos um dos anos do 
período 2010-2013 ter excedido 5 %. 
Contudo, em casos devidamente 
justificados em que sejam demonstradas 
determinadas necessidades sensíveis 
numa região, e após aprovação pela 
Comissão, os Estados-Membros devem ser 
autorizados a utilizar mais de 10 % do 
respetivo limite máximo nacional. O apoio 
associado só deve ser concedido na 
medida necessária para criar um 
incentivo à manutenção dos níveis de 
produção atuais nessas regiões. Tal apoio 
deve também ser disponibilizado aos 
agricultores que, em 31 de dezembro de 
2013, detenham direitos especiais ao 
pagamento atribuídos ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 e do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 e não 
disponham de hectares elegíveis para a 
ativação de direitos ao pagamento. No que 
diz respeito à aprovação de apoio 
associado voluntário superior a 10 % do 

(33) É conveniente autorizar os 
Estados-Membros a utilizar uma parte dos 
seus limites máximos nacionais para apoio 
associado, em certos setores e em casos 
claramente definidos. Os recursos 
suscetíveis de serem utilizados para o 
apoio associado devem ser limitados a um 
nível adequado, permitindo 
simultaneamente que esse apoio seja 
concedido nos Estados-Membros ou nas 
suas regiões específicas que enfrentem 
situações especiais, sempre que tipos 
específicos de agricultura ou setores 
agrícolas específicos sejam especialmente 
importantes por motivos económicos, 
ambientais e/ou sociais. Os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
utilizar até 5 % dos seus limites máximos 
nacionais para esse apoio, ou 10 %, no 
caso de o respetivo nível de apoio 
associado em pelo menos um dos anos do 
período 2010-2013 ter excedido 5 %. A 
possibilidade de um apoio associado deve 
limitar-se aos pequenos setores com 
necessidades especiais e não deve ser 
utilizada como um instrumento geral. Em 
conjugação com isso, os pagamentos 
associados devem chegar ao seu termo 
logo que possível.
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limite máximo nacional anual fixado por 
Estado-Membro, devem ser conferidos 
poderes à Comissão para adotar atos de 
execução sem aplicar o Regulamento 
(UE) n.º 182/2011.

Or. en

Alteração 61
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Considerando 33-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(33-A) Deve-se permitir aos 
Estados-Membros utilizar até 5% do seu 
limite nacional para atividades agrícolas 
específicas de benefício para o ambiente e 
o bem-estar dos animais. Tal deverá 
incluir a promoção de sistemas como a 
agricultura de alto valor natural e 
práticas que procurem o rendimento 
ambiental bem como melhores normas de 
bem-estar animal. O poder de adotar atos 
em conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado deve ser delegado na Comissão 
para efeitos de definir claramente as 
condições de concessão desse apoio 
específico.

Or. en

Alteração 62
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) É conveniente instituir um regime 
simples e específico para os pequenos 
agricultores, com o intuito de reduzir os
custos administrativos ligados à gestão e 

(38) Deverá ser possível instituir um 
regime simples e específico para os 
pequenos agricultores, com o intuito de 
reduzir os custos administrativos ligados à 
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controlo do apoio direto. Para o efeito, 
deve ser estabelecido um pagamento 
forfetário, em substituição de todos os 
pagamentos diretos. Devem ser 
introduzidas regras que proporcionem uma 
simplificação das formalidades mediante a 
redução, entre outras, das obrigações 
impostas aos pequenos agricultores, como 
as relacionadas com o pedido de apoio, as 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente, a condicionalidade e os 
controlos previstos no Regulamento (UE)
n.º […] [RHZ], sem pôr em perigo a 
realização dos objetivos globais da 
reforma, sendo claro que a legislação da 
União, como referida no anexo II do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ] se aplica 
aos pequenos agricultores. O objetivo do 
regime deve ser o de apoiar a atual 
estrutura agrícola de pequenas explorações 
agrícolas na União sem prejudicar a 
evolução para estruturas mais competitivas.
Por tal motivo, o acesso ao regime deve ser 
limitado às explorações existentes.

gestão e controlo do apoio direto. Todavia, 
os Estados-Membros deverão ser 
autorizados a decidir eles próprios se 
pretendem instituir um regime específico. 
Para o efeito, deve ser estabelecido um 
pagamento forfetário, em substituição de 
todos os pagamentos diretos. Devem ser 
introduzidas regras que proporcionem uma 
simplificação das formalidades mediante a 
redução, entre outras, das obrigações
impostas aos pequenos agricultores, como 
as relacionadas com o pedido de apoio, as 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente, a condicionalidade e os 
controlos previstos no Regulamento (UE) 
n.º […] [RHZ], sem pôr em perigo a 
realização dos objetivos globais da 
reforma, sendo claro que a legislação da 
União, como referida no anexo II do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ] se aplica 
aos pequenos agricultores. O objetivo do 
regime deve ser o de apoiar a atual 
estrutura agrícola de pequenas explorações
agrícolas na União sem prejudicar a 
evolução para estruturas mais competitivas.
Por tal motivo, o acesso ao regime deve ser 
limitado às explorações existentes.

Or. fi

Alteração 63
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) Com vista a reforçar a sua política de 
desenvolvimento rural, é conveniente dar 
aos Estados-Membros a possibilidade de 
transferir fundos do respetivo limite 
máximo de pagamentos diretos para o seu 
apoio afetado ao desenvolvimento rural.
Simultaneamente, aos Estados-Membros 

(43) Com vista a reforçar a sua política de 
desenvolvimento rural, é conveniente dar 
aos Estados-Membros a possibilidade de 
transferir fundos do respetivo limite 
máximo de pagamentos diretos para o seu 
apoio afetado ao desenvolvimento rural.
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em que o nível do apoio direto permanece 
inferior a 90 % da média do nível de apoio 
da União deve ser dada a possibilidade de 
transferir fundos do seu apoio afetado ao 
desenvolvimento rural para o respetivo 
limite máximo de pagamentos diretos. 
Tais opções devem ser feitas, dentro de 
certos limites, uma só vez e para todo o 
período de aplicação do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 64
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) Com vista a reforçar a sua política de 
desenvolvimento rural, é conveniente dar 
aos Estados-Membros a possibilidade de 
transferir fundos do respetivo limite 
máximo de pagamentos diretos para o seu 
apoio afetado ao desenvolvimento rural.
Simultaneamente, aos Estados-Membros 
em que o nível do apoio direto permanece 
inferior a 90 % da média do nível de apoio 
da União deve ser dada a possibilidade de 
transferir fundos do seu apoio afetado ao 
desenvolvimento rural para o respetivo 
limite máximo de pagamentos diretos.
Tais opções devem ser feitas, dentro de 
certos limites, uma só vez e para todo o 
período de aplicação do presente 
regulamento.

(43) Com vista a reforçar a sua política de 
desenvolvimento rural, é conveniente dar 
aos Estados-Membros a possibilidade de 
transferir fundos do respetivo limite 
máximo de pagamentos diretos para o seu 
apoio afetado ao desenvolvimento rural. 
Tais opções devem ser feitas, dentro de 
certos limites, uma só vez e para todo o 
período de aplicação do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 65
Satu Hassi, Margrete Auken



AM\902453PT.doc 21/69 PE489.554v01-00

PT

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

Texto da Comissão Alteração

(ii) um pagamento para os agricultores que 
observam práticas agrícolas benéficas para 
o clima e o ambiente,

(ii) um pagamento para os agricultores que 
observam práticas agrícolas benéficas para 
a biodiversidade, a boa gestão da 
fertilidade dos solos e das águas, para o 
clima e o ambiente, e que vão 
significativamente para além das regras 
de ecocondicionalidade.

Or. en

Alteração 66
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) – travessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- a recuperação de terras abandonadas.

Or. fr

Alteração 67
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) "Superfície agrícola": qualquer 
superfície de terras aráveis, prados 
permanentes ou culturas permanentes;

e) "Superfície agrícola": qualquer 
superfície de terras aráveis, prados e 
pastagens permanentes ou culturas 
permanentes;

Or. en
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Alteração 68
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) «Culturas permanentes»: as culturas não 
rotativas, com exclusão dos prados 
permanentes, que ocupam as terras por 
cinco anos ou mais e dão origem a várias 
colheitas, incluindo os viveiros, e a 
talhadia de rotação curta;

g) «Culturas permanentes»: as culturas não 
rotativas, com exclusão dos prados e 
pastagens permanentes, que ocupam as 
terras por cinco anos ou mais e dão origem 
a várias colheitas, incluindo os viveiros, e a 
talhadia de rotação curta;

Or. en

Alteração 69
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham sido 
incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a cinco anos; pode incluir outras 
espécies adequadas para pastagem desde 
que a erva e outras forrageiras herbáceas se 
mantenham predominantes;

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
naturais (espontâneas) ou cultivadas 
(semeadas) que não tenham sido incluídas 
no sistema de rotação da exploração por 
um período igual ou superior a cinco anos; 
pode incluir outras espécies ou elementos 
importantes para as características da 
pastagem tradicional desde que a erva e 
outras forrageiras herbáceas se mantenham 
predominantes

Or. en

Justificação

A proposta de definição da Comissão é problemática visto que pastagens que são importantes 
como recurso agrícola bem como para a biodiversidade se encontram excluídas. Esta 
proposta inclui essas terras e leva à simplificação, a um sistema mais justo e a valores 
ambientais. A mudança permite maior flexibilidade para as diferenças regionais, sublinhando 
que a terra tem que ser agrícola para poder beneficiar de apoio.
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Alteração 70
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Prados permanentes»: as terras 
ocupadas com erva ou outras forrageiras 
herbáceas naturais (espontâneas) ou 
cultivadas (semeadas) que não tenham sido 
incluídas no sistema de rotação da 
exploração por um período igual ou 
superior a cinco anos; pode incluir outras 
espécies adequadas para pastagem desde 
que a erva e outras forrageiras herbáceas se 
mantenham predominantes;

h) «Prados permanentes»: as terras e 
pastagens ocupadas com erva ou outras 
forrageiras herbáceas naturais 
(espontâneas) ou cultivadas (semeadas) 
que não tenham sido incluídas no sistema 
de rotação da exploração por um período 
igual ou superior a cinco anos; pode incluir 
outras espécies adequadas para pastagem 
desde que a erva e outras forrageiras 
herbáceas, incluindo por exemplo urze, se 
mantenham predominantes;

Or. en

Alteração 71
Satu Hassi, Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-A) “Agricultura de alto valor natural” 
sistemas de agricultura que acolhem 
atividades agrícolas e terras agrícolas 
que, devido às suas características, são 
suscetíveis de apoiar elevados níveis de 
biodiversidade ou espécies e habitats que 
importa conservar. Esses sistemas 
caracterizam-se por uma agricultura de 
baixa intensidade e por altas proporções 
de vegetação natural ou seminatural. 
Pode também ser caracterizada por uma 
alta diversidade da utilização das terras.
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Or. en

Justificação

Baseado na alteração 16 do relator.

Alteração 72
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros cujos níveis de 
pagamentos diretos, mesmo após 
ajustamento, forem inferiores a 80% da 
média da União, ajustarão o seu nível de 
pagamentos para 80%.

Or. en

Alteração 73
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

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:

Os Estados-Membros definem «agricultor 
ativo» na respetiva legislação nacional, 
condicentemente com a definição de 
«atividade agrícola» prevista no artigo 4.º, 
n.º 1, alínea c). 

Or. fi

Justificação

A definição de «agricultor ativo» proposta pela Comissão não é exequível. A quantidade de 
apoio direto em si nada diz sobre a atividade do agricultor. A definição de «agricultor ativo» 
deverá competir aos Estados-Membros.
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Alteração 74
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

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. Agricultor ativo significa uma pessoa 
que exerce uma atividade agrícola e 
atividade agrícola significa.

Or. en

Alteração 75
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória 

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. Os Estados-Membros podem 
estabelecer critérios adequados, objetivos 
e não-discriminatórios para assegurar 
que não sejam concedidos pagamentos 
diretos a agricultores.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão aumenta o fardo administrativo para os agricultores bem como para 
as administrações e não se centra no problema real com agricultores passivos dado que a 
maior parte receberia menos de 5.000 euros em qualquer caso, e ficariam portanto isentos 
deste número.

Alteração 76
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fi

Justificação

A definição de «agricultor ativo» proposta pela Comissão não é exequível. A quantidade de 
apoio direto em si nada diz sobre a atividade do agricultor. A definição de «agricultor ativo» 
deverá competir aos Estados-Membros.

Alteração 77
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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) Cujas atividades agrícolas constituam 
apenas uma parte insignificante das suas 
atividades económicas globais; ou

Or. en

Alteração 78
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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) Criação ou cultivo de produtos 
agrícolas, incluindo colheitas, ordenha, 
criação de animais e manutenção de 
animais para efeitos agrícolas e,



AM\902453PT.doc 27/69 PE489.554v01-00

PT

Or. en

Alteração 79
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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).

Suprimido

Or. fi

Justificação

A definição de «agricultor ativo» proposta pela Comissão não é exequível. A quantidade de 
apoio direto em si nada diz sobre a atividade do agricultor. A definição de «agricultor ativo» 
deverá competir aos Estados-Membros.

Alteração 80
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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) Cujo principal objeto comercial ou 
social não consista em exercer uma 
atividade agrícola.

Or. en
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Justificação

A proposta da Comissão aumenta o fardo administrativo para os agricultores bem como para 
as administrações e não se centra no problema real com agricultores passivos dado que a 
maior parte receberia menos de 5.000 euros em qualquer caso, e ficariam portanto isentos 
deste número.

Alteração 81
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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) Manter a área agrícola num estado que 
a torne adequada para pastoreio ou cultivo 
ou exercício de um mínimo de outras 
atividades a estabelecer pelos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 82
Corinne Lepage

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) As suas superfícies cultivadas se 
tenham deteriorado durante a exploração 
agrícola (terras abandonadas, 
acidificação do solo, esgotamento da 
matéria orgânica do solo tornando as 
terras impróprias para o cultivo). 

Or. fr
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Alteração 83
Riikka Manner

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

Or. fi

Justificação

A definição de «agricultor ativo» proposta pela Comissão não é exequível. A quantidade de 
apoio direto em si nada diz sobre a atividade do agricultor. A definição de «agricultor ativo» 
deverá competir aos Estados-Membros.

Alteração 84
Kārlis Šadurskis

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

Or. en

Alteração 85
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2
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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

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão aumenta o fardo administrativo para os agricultores bem como para 
as administrações e não se centra no problema real com agricultores passivos dado que a 
maior parte receberia menos de 5.000 euros em qualquer caso, e ficariam portanto isentos 
deste número.

Alteração 86
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 55.º a fim de estabelecer:

Suprimido

a) Critérios para determinar o montante 
dos pagamentos diretos pertinentes para 
efeitos dos n.ºs 1 e 2, em especial no 
primeiro ano de atribuição de direitos ao 
pagamento, quando o valor dos direitos ao 
pagamento não esteja ainda 
definitivamente estabelecido, bem como 
no caso de novos agricultores;
b) Exceções à regra de que devem ser 
tidas em conta as receitas durante o 
exercício fiscal mais recente, quando 
esses valores não estejam disponíveis; e 
c) Critérios para determinar quando é que 
a superfície agrícola dum agricultor deve 
ser considerada sobretudo uma superfície 
naturalmente mantida num estado 
adequado para pastoreio ou cultivo.

Or. fi
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Justificação

A definição de «agricultor ativo» proposta pela Comissão não é exequível. A quantidade de 
apoio direto em si nada diz sobre a atividade do agricultor. A definição de «agricultor ativo» 
deverá competir aos Estados-Membros.

Alteração 87
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 55.º a fim de estabelecer:

Suprimido

a) Critérios para determinar o montante 
dos pagamentos diretos pertinentes para 
efeitos dos n.ºs 1 e 2, em especial no 
primeiro ano de atribuição de direitos ao 
pagamento, quando o valor dos direitos ao 
pagamento não esteja ainda 
definitivamente estabelecido, bem como 
no caso de novos agricultores;
b) Exceções à regra de que devem ser 
tidas em conta as receitas durante o 
exercício fiscal mais recente, quando 
esses valores não estejam disponíveis; e
c) Critérios para determinar quando é que 
a superfície agrícola dum agricultor deve 
ser considerada sobretudo uma superfície 
naturalmente mantida num estado 
adequado para pastoreio ou cultivo.

Or. en

Alteração 88
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 
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Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 55.º a fim de estabelecer:

Suprimido

a) Critérios para determinar o montante 
dos pagamentos diretos pertinentes para 
efeitos dos n.ºs 1 e 2, em especial no 
primeiro ano de atribuição de direitos ao 
pagamento, quando o valor dos direitos ao 
pagamento não esteja ainda 
definitivamente estabelecido, bem como 
no caso de novos agricultores;
b) Exceções à regra de que devem ser 
tidas em conta as receitas durante o 
exercício fiscal mais recente, quando 
esses valores não estejam disponíveis; e
c) Critérios para determinar quando é que 
a superfície agrícola dum agricultor deve 
ser considerada sobretudo uma superfície 
naturalmente mantida num estado 
adequado para pastoreio ou cultivo.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão aumenta o fardo administrativo para os agricultores bem como para 
as administrações e não se centra no problema real com agricultores passivos dado que a 
maior parte receberia menos de 5.000 euros em qualquer caso, e ficariam portanto isentos 
deste número.

Alteração 89
Satu Hassi, Margrete Auken

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Quando não forem respeitadas as 
regras de eco condicionalidade previstas 
no artigo 93.º do Regulamento (UE) n.º 
[...] [HZR];



AM\902453PT.doc 33/69 PE489.554v01-00

PT

Or. en

Justificação

Esta disposição assegura aos cidadãos europeus que os fundos públicos não prejudicam.

Alteração 90
Satu Hassi, Margrete Auken

Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de 1 de agosto de 2013, os 
Estados-Membros podem decidir afetar, a 
título de apoio suplementar, a medidas do 
âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR], até 
10 % dos seus limites máximos nacionais 
anuais para os anos civis de 2014 a 2019, 
fixados no anexo II do presente 
regulamento. Em consequência, o 
montante correspondente deixa de estar 
disponível para a concessão de pagamentos 
diretos.

1. Antes de 1 de agosto de 2013, os 
Estados-Membros podem decidir afetar, a 
título de apoio suplementar, a medidas do 
âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR], até 
20 % dos seus limites máximos nacionais 
anuais para os anos civis de 2014 a 2019, 
fixados no anexo II do presente 
regulamento. Em consequência, o 
montante correspondente deixa de estar 
disponível para a concessão de pagamentos 
diretos. Os fundos transferidos em 
conformidade serão financiados a 100% a 
partir do orçamento PAC da União desde 
que sejam orientados para o ambiente em 
conformidade com as prioridades do 
desenvolvimento rural (4) e (5) referidas 
no artigo 5.º do Regulamento (UE) n.º [...] 
[HZR].

Or. en

Alteração 91
Julie Girling
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Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de 1 de agosto de 2013, os 
Estados-Membros podem decidir afetar, a 
título de apoio suplementar, a medidas do 
âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR], até 
10 % dos seus limites máximos nacionais 
anuais para os anos civis de 2014 a 2019, 
fixados no anexo II do presente 
regulamento. Em consequência, o 
montante correspondente deixa de estar 
disponível para a concessão de pagamentos 
diretos.

1. Antes de 1 de agosto de 2013, os 
Estados-Membros podem decidir afetar
uma proporção dos seus limites máximos 
anuais para os anos civis de 2014 a 2019 
fixados no Anexo II do presente 
regulamento, a título de apoio 
suplementar, a medidas do âmbito da 
programação do desenvolvimento rural 
financiada pelo FEADER, em 
conformidade com o Regulamento (UE) n.º 
[…] [RDR]. Em consequência, o montante 
correspondente deixa de estar disponível 
para a concessão de pagamentos diretos.

Or. en

Alteração 92
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de 1 de agosto de 2013, os 
Estados-Membros podem decidir afetar, a 
título de apoio suplementar, a medidas do 
âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR], até
10 % dos seus limites máximos nacionais 
anuais para os anos civis de 2014 a 2019, 
fixados no anexo II do presente 
regulamento. Em consequência, o 
montante correspondente deixa de estar 
disponível para a concessão de pagamentos 
diretos.

1. Antes de 1 de agosto de 2013, os 
Estados-Membros podem decidir afetar, a 
título de apoio suplementar, a medidas do 
âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR], até
20 % dos seus limites máximos nacionais 
anuais para os anos civis de 2014 a 2019, 
fixados no anexo II do presente 
regulamento. Em consequência, o 
montante correspondente deixa de estar 
disponível para a concessão de pagamentos 
diretos.

Or. fr
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Alteração 93
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os agricultores que, em 2011, tenham 
ativado pelo menos um direito ao 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento único ou pedido apoio ao 
abrigo do regime de pagamento único por 
superfície, ambos em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, recebem 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do regime de pagamento de base, 
desde que tenham direito ao benefício de 
pagamentos diretos em conformidade com 
o artigo 9.°.

2. Os agricultores que, em 2011, tenham 
ativado pelo menos um direito ao 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento único ou pedido apoio ao 
abrigo do regime de pagamento único por 
superfície, produção agrícola bruta 
comercializável, valor acrescentado ou 
número de trabalhadores empregados,
ambos em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, recebem 
direitos ao pagamento no primeiro ano de 
aplicação do regime de pagamento de base, 
desde que tenham direito ao benefício de 
pagamentos diretos em conformidade com 
o artigo 9.°.

Or. it

Alteração 94
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros utilizam a reserva 
nacional para atribuir direitos ao 
pagamento, com caráter prioritário, a 
jovens agricultores que iniciam a sua 
atividade agrícola.

4. Os Estados-Membros utilizam a reserva 
nacional para atribuir direitos ao 
pagamento, com caráter prioritário, a 
jovens agricultores que iniciam a sua 
atividade agrícola. Terão direito ao 
pagamento máximo os jovens agricultores 
que se comprometam a utilizar práticas 
agrícolas respeitadoras do ambiente: 
controlo integrado de pragas, agricultura 
de elevado valor natural (EVN) e 
agricultura biológica.
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Or. fr

Alteração 95
Corinne Lepage

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Recuperar para o cultivo as terras 
agrícolas abandonadas.

Or. fr

Alteração 96
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os agricultores com direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1 
observam nos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, as seguintes 
práticas agrícolas benéficas para o clima 
e o ambiente:

1. Os agricultores com direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1 
observam as seguintes práticas agrícolas 
que pretendem ser benéficas para o clima, 
o ambiente e as condições aquáticas 
locais, nos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2:

Or. en

Alteração 97
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Dispor de três culturas diferentes nas a) Assegurar a diversificação das culturas 
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suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 3 
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio 
ou totalmente dedicadas a culturas sob 
água durante uma parte significativa do 
ano;

a que se refere o artigo 30.º;

Or. fi

Justificação

Em benefício da simplificação do diploma, as regras de «ecologização» previstas no presente 
artigo deverão ser condicentes com as disposições mais detalhadas do artigo 30.º.

Alteração 98
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Dispor de três culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 3
hectares e não sejam totalmente utilizadas
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano;

a) Dispor de duas culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais hectares 
que uma exploração de dimensão média 
no Estado-Membro em causa e se mais de 
40% da área elegível for utilizada para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano;

Or. en

Alteração 99
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Dispor de três culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 3 
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano;

a) Dispor de duas culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 3 
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano;

Or. it

Alteração 100
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Dispor de três culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 3 
hectares e não sejam totalmente utilizadas 
para a produção de erva (semeada ou 
natural), totalmente deixadas em pousio 
ou totalmente dedicadas a culturas sob 
água durante uma parte significativa do 
ano;

a) Selecionar, numa base rotativa, 
culturas adequadas à vida selvagem, à 
criação de pássaros e insetos;

Or. en

Alteração 101
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Manter os prados permanentes b) Manter os prados permanentes 
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existentes na sua exploração; e existentes; e

Or. en

Alteração 102
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Manter os prados permanentes 
existentes na sua exploração; e

b) Planear e manter corredores de 
biodiversidade; e

Or. en

Alteração 103
Matthias Groote

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Dispor de uma superfície de interesse 
ecológico na sua superfície agrícola.

c) Dispor de uma superfície de interesse 
ecológico sustentável na sua superfície 
agrícola.

Or. de

Alteração 104
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Dispor de uma superfície de interesse 
ecológico na sua superfície agrícola.

c) Implementar medidas de mitigação das 
alterações climáticas juntamente com a 
liderança ambiental.
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Or. en

Alteração 105
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Se os agricultores não cumprirem os 
requisitos definidos no presente capítulo, 
poderão perder o montante do seu 
pagamento a que se refere o n.º 1 do 
artigo 33.º do Regulamento.

Or. en

Alteração 106
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo dos n.ºs 3 e 4 e da 
aplicação da disciplina financeira, das 
reduções lineares em conformidade com o 
artigo 7.° e de quaisquer reduções e 
sanções impostas nos termos do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], os 
Estados-Membros concedem o pagamento 
a que se refere o presente capítulo aos 
agricultores que, das três práticas referidas 
no n.º 1, observam as que sejam
pertinentes no seu caso, e em função do seu 
cumprimento dos artigos 30.°, 31.° e 32.°.

2. Sem prejuízo dos n.ºs 3 e 4 e da 
aplicação da disciplina financeira, das 
reduções lineares em conformidade com o 
artigo 7.° e de quaisquer reduções e 
sanções impostas nos termos do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], os 
Estados-Membros concedem o pagamento 
a que se refere o presente capítulo aos 
agricultores que observem as práticas  
pertinentes no seu caso, e em função do seu 
cumprimento dos artigos 30.°, 31.° e 32.°.

Or. en
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Alteração 107
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os agricultores cujas explorações 
estejam total ou parcialmente situadas em 
áreas abrangidas pelas Diretivas 
92/43/CEE ou 2009/147/CE têm direito ao 
pagamento previsto no presente capítulo, 
desde que observem as práticas referidas 
no presente capítulo na medida em que as 
mesmas sejam compatíveis na exploração 
em causa com os objetivos de tais 
diretivas.

3. Os agricultores cujas explorações 
estejam total ou parcialmente situadas em 
áreas abrangidas pelas Diretivas 
92/43/CEE ou 2009/147/CE e no 
Regulamento n.º 1698/2005 (relativo a 
certos regimes agroambientais) têm 
direito ao pagamento previsto no presente 
capítulo, desde que observem as práticas 
referidas no presente capítulo na medida 
em que as mesmas sejam compatíveis na 
exploração em causa com os objetivos de 
tais diretivas e regulamento.

Or. en

Alteração 108
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os agricultores que se tenham 
comprometido a adotar medidas 
ambientais e climáticas nos termos do 
artigo 29.º do Regulamento (UE) n.º … 
[RDR] adquirem automaticamente o 
direito ao apoio a que se refere o presente 
capítulo.

Or. fi

Justificação

Os agricultores que se tenham comprometido a adotar medidas ambientais no domínio 
agrícola ao abrigo do pilar II já aplicam boas práticas agrícolas.



PE489.554v01-00 42/69 AM\902453PT.doc

PT

Alteração 109
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os agricultores que utilizem práticas 
tradicionais com elevado valor ecológico e 
de conservação nos diversos 
Estados-Membros, por exemplo a situação 
específica dos países mediterrânicos, em 
relação à diversificação das culturas e das 
terras de importância ecológica; culturas 
agrupadas, culturas permanentes (olivais, 
vinhas, pomares) ou culturas de arroz e 
que contribuam para a cessação da perda 
de biodiversidade terão direito ao 
pagamento a que se refere o presente 
capítulo.

Or. en

Alteração 110
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. Os agricultores cujo total de terras 
aráveis seja constituído pelo menos em 
50% por prados adquirem 
automaticamente o direito ao apoio a que 
se refere o presente capítulo.

Or. fi

Alteração 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

5-A. As disposições do presente capítulo 
não se aplicam às explorações agrícolas 
com uma área de superfície inferior a 15 
hectares, que em resultado de 
circunstâncias económicas históricas 
empreguem práticas agrícolas 
ambientalmente sãs que promovem a 
biodiversidade.

Or. lt

Alteração 112
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve 
ocupar menos de 5 % das terras aráveis e
a principal não deve exceder 70 % das 
terras aráveis.

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais hectares que a 
exploração de dimensão média no 
Estado-Membro em causa e se mais de 
40% da área elegível for utilizada para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em duas culturas diferentes. A 
cultura principal não deve exceder 80 %
das terras aráveis

Or. en

Alteração 113
Satu Hassi, Margrete Auken
Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve ocupar 
menos de 5 % das terras aráveis e a 
principal não deve exceder 70 % das terras 
aráveis.

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 10 hectares e 
não sejam totalmente utilizadas para 
pastagem (semeada ou natural) totalmente 
deixadas em pousio ou cultivadas com 
culturas permanentes, ou totalmente
dedicadas a culturas sob água durante uma 
parte significativa do ano, o cultivo nas 
terras aráveis consiste em culturas 
rotativas incluindo pelo menos, quatro 
culturas, pelo menos uma das quais será 
uma planta leguminosa regionalmente 
adequada cobrindo no mínimo 10% dos 
hectares elegíveis. Nenhuma dessas quatro
culturas deve exceder 50 % das terras 
aráveis

Or. en

Justificação

Baseada na alteração 27 do relator.

Alteração 114
Riikka Manner
Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve ocupar 
menos de 5 % das terras aráveis e a 
principal não deve exceder 70 % das terras 
aráveis.

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 50% da 
dimensão média da exploração agrícola 
no Estado-Membro em questão, definida 
no anexo VI, ou não sejam totalmente 
deixadas em pousio ou totalmente 
dedicadas a culturas sob água durante uma 
parte significativa do ano, ou menos de 
50% das terras aráveis do agricultor 
sejam dedicadas a erva e/ou pousio em 
verde e/ou culturas plurianuais, o cultivo 
nas terras aráveis consiste, pelo menos, em 
três culturas diferentes. Nenhuma dessas 
três culturas deve ocupar menos de 5 % das 
terras aráveis e a principal não deve 
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exceder 70 % das terras aráveis.

Or. fi

Justificação

Um limite inferior equivalente a três hectares é demasiado reduzido. Tornar obrigatórias três 
culturas, traduzir-se-á em formalidades administrativas e terá custos excessivos para as 
pequenas explorações.

Alteração 115
Corinne Lepage
Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes.
Nenhuma dessas três culturas deve ocupar 
menos de 5 % das terras aráveis e a 
principal não deve exceder 70 % das 
terras aráveis.

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, numa rotação de três culturas 
diferentes ou em três anos consecutivos de 
pousio. A rotação deve incluir uma 
cultura de leguminosas. No caso das 
grandes explorações cerealíferas, a 
rotação de culturas não obriga 
necessariamente à plantação de uma 
leguminosa, devendo, contudo, o 
agricultor ser obrigado a diversificar o 
seu sistema de produção de forma a 
destinar 10% das suas terras cultiváveis à 
produção de uma leguminosa.

Or. fr

Alteração 116
Oreste Rossi
Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve ocupar 
menos de 5 % das terras aráveis e a 
principal não deve exceder 70 % das terras 
aráveis.

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em duas culturas diferentes. 
Nenhuma dessas duas culturas deve ocupar 
menos de 5 % das terras aráveis e a 
principal não deve exceder 70 % das terras 
aráveis.

Or. it

Alteração 117
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve 
ocupar menos de 5 % das terras aráveis e 
a principal não deve exceder 70 % das 
terras aráveis.

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 3 hectares e não 
sejam utilizadas para a produção de erva 
(semeada ou natural), deixadas em pousio 
ou dedicadas a culturas sob água durante 
uma parte significativa do ano, o cultivo 
nas terras aráveis consiste numa rotação 
adequada de culturas, incluindo terras em 
pousio adequadas ao clima local, às 
condições do solo e da água.

Or. en
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Alteração 118
Satu Hassi, Margrete Auken
Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 10 hectares e 
não sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
cultivo nas terras aráveis consiste numa 
diversificação de culturas de, pelo menos, 
três culturas diferentes, incluindo plantas 
leguminosas com um mínimo de 5% dos 
hectares elegíveis.

Or. en

Justificação

Baseada na alteração 27 do relator.

Alteração 119
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em derrogação do disposto no n.º 1, 
relativamente às superfícies referidas no 
artigo 33.º do Regulamento (UE) n.º … 
[RDR], afetadas por constrangimentos 
naturais ou outros constrangimentos 
específicos, o cultivo nas terras aráveis 
consiste, pelo menos, em duas culturas 
diferentes.  A cultura principal não deve 
cobrir mais de 80% das terras aráveis.

Or. fi
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Justificação

A necessidade de fazer três culturas é de aplicação particularmente difícil nos climas 
setentrionais, pelo que duas culturas deverão ser bastantes nas zonas com condições naturais 
penalizadoras. A brevidade da estação de crescimento e a reduzida temperatura efetiva 
restringem grandemente as culturas possíveis. A produção de erva, que em si promove a 
biodiversidade, é também comum nessas zonas.

Alteração 120
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 31 – título

Texto da Comissão Alteração

Prados permanentes Prados e pastagens permanentes

Or. en

Alteração 121
Riikka Manner

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros asseguram que a 
superfície total de prados permanentes 
seja mantida.

Or. fi

Justificação

A fim de evitar problemas decorrentes da imposição de formalidades administrativas e de 
controlos, será preferível considerar a superfície de prados permanentes ao nível do Estado-
Membro, não da exploração individual.
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Alteração 122
Kārlis Šadurskis

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros asseguram que as 
terras que se encontravam ocupadas por 
prados permanentes se mantêm como 
prados permanentes a nível do Estado.

Or. en

Alteração 123
Julie Girling

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 124
Riikka Manner
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Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fi

Justificação

A fim de evitar problemas decorrentes da imposição de formalidades administrativas e de 
controlos, será preferível considerar a superfície de prados permanentes ao nível do 
Estado-Membro, não da exploração individual.

Alteração 125
Kārlis Šadurskis

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 126
Julie Girling
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Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 127
Oreste Rossi

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

Texto da Comissão Alteração

As superfícies cultivadas com plantas 
lenhosas são equiparadas às superfícies 
de referência ocupadas por prados 
permanentes, na aceção do parágrafo 
anterior.

Or. it

Justificação

As superefícies plantadas com vinha ou olival têm um grau de biodiversidade comparável à 
dos prados permanentes e são capazes de armazenar mais carbono. 

Alteração 128
Satu Hassi, Margrete Auken, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 129
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fi

Justificação

A fim de evitar problemas decorrentes da imposição de formalidades administrativas e de 
controlos, será preferível considerar a superfície de prados permanentes ao nível do 
Estado-Membro, não da exploração individual.

Alteração 130
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes e a renovar 25% da 
sua superfície de prados semeados 
anualmente. Este limite não é aplicável em 
casos de força maior ou circunstâncias 
excecionais.

Or. en

Alteração 131
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 132
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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2 ser excedida, bem como à alteração das 
superfícies de referência ocupadas com 
prados permanentes em caso de 
transferência de terras.

Or. en

Alteração 133
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fi

Alteração 134
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. en

Alteração 135
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 32

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32
Superfície de interesse ecológico Suprimido

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

Or. en
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Alteração 136
Satu Hassi, Margrete Auken, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 10 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
pastagens permanentes, sejam superfícies 
de interesse ecológico, tais como terras 
deixadas em pousio, socalcos, elementos 
paisagísticos, faixas de proteção e habitats 
seminaturais. A fim de contarem como 
superfícies de interesse ecológico, essas 
superfícies não serão aradas, semeadas 
ou fertilizadas com fertilizantes 
inorgânicos ou aspergidas, mas podem ser 
cultivadas, colhidas ou cortadas na época 
adequada que seja compatível com as 
necessidades de conservação da 
biodiversidade.

Or. en

Justificação

Baseada na alteração 33 do relator. A fim de permitir que superfícies de interesse ecológico 
também em superfícies com cultivo intensivo, a percentagem deve relacionar-se com o nível 
da exploração.

Alteração 137
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os agricultores que tenham menos de 
50% das suas terras aráveis dedicadas a 
prados e/ou culturas plurianuais, velam 
por que pelo menos 7 % dos seus hectares 
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prados permanentes, sejam superfícies de 
interesse ecológico, tais como terras 
deixadas em pousio, socalcos, elementos 
paisagísticos, faixas de proteção e 
superfícies florestadas referidas no artigo 
25.o, n.º 2, alínea b), subalínea ii).

elegíveis, definidos no artigo 25.º, n.º 2, 
com exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, sejam superfícies de 
interesse ecológico, tais como terras 
deixadas em pousio, socalcos, elementos 
paisagísticos, faixas de proteção e 
superfícies florestadas referidas no artigo 
25.o, n.º 2, alínea b), subalínea ii).

Or. fi

Justificação

A produção de erva favorece a biodiversidade, pelo que uma proporção de 7% não 
representa uma mais-valia significativa em termos de biodiversidade para os agricultores 
cujas terras aráveis estão na maioria dedicadas à produção de erva.

Alteração 138
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 139
Peter Liese

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

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

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, sejam superfícies de 
interesse ecológico, tais como terras 
deixadas em pousio, socalcos, elementos 
paisagísticos, faixas de proteção e 
superfícies florestadas referidas no artigo 
25.o, n.º 2, alínea b), subalínea ii); um 
nível de 5% pode ser considerado 
suficiente, caso o agricultor adote 
voluntariamente outras medidas 
ambientais, por exemplo, assegurar que o 
chorume gerado não seja espalhado antes 
de ser tratado numa instalação de biogás, 
a fim de reduzir os odores desagradáveis e 
as emissões. Nos termos do artigo 55.º, é 
conferido à Comissão o poder de adotar 
atos delegados que determinem as 
medidas adicionais, benéficas para o 
ambiente, que justificam a aceitação 
como suficiente de uma percentagem mais 
reduzida dos hectares elegíveis do 
agricultor.

Or. de

Justificação

O objetivo da proposta consiste em aumentar a aceitação da agricultura pelo público e 
reduzir o impacto da agricultura sobre o ambiente. Os moradores são seriamente 
incomodados pela aplicação de chorume não tratado. O processo de fermentação em 
instalações de biogás reduz significativamente os odores desagradáveis e o impacto sobre o 
clima.

Alteração 140
Oreste Rossi

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

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

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

Or. it

Alteração 141
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Uma certa superfície dos hectares 
elegíveis, definidos no artigo 25.º, n.º 2, 
com exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes serão superfícies de 
interesse ecológico referidas no artigo 25.o, 
n.º 2, alínea b), subalínea ii). Esta 
superfície será no mínimo:

a) 2,5% dos hectares elegíveis, ou;
b) 7% dos hectares elegíveis, com 
exclusão de superfícies ocupadas por 
prados permanentes e superfícies como 
socalcos, faixas de proteção, elementos 
paisagísticos ou outras superfícies já 
abrangidas pelos requisitos da eco 
condicionalidade.

Or. en
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Alteração 142
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 143
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 144
Riikka Manner
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Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em derrogação do disposto no n.º 1, 
relativamente às superfícies referidas no 
artigo 33.º do Regulamento (UE) n.º … 
[RDR], afetadas por constrangimentos 
naturais ou outros constrangimentos 
específicos, a superfície ambiental deve 
cobrir 5% das terras aráveis do agricultor. 

Or. fi

Justificação

Particularmente nas regiões setentrionais, o clima e, por esta razão, as condições de 
crescimento são mais penalizadores do que em muitos outros territórios europeus. Nas 
regiões setentrionais, a estrutura das terras apresenta-se geralmente fragmentada e as 
parcelas de terra agrícola são pequenas e na sua maior parte rodeadas por floresta, o que 
por sua vez já favorece a biodiversidade. A produção de erva é também predominante nas 
zonas setentrionais.

Alteração 145
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os agricultores nos Estados-Membros 
em que mais de 50% da superfície esteja 
coberta com florestas, pântanos e habitats 
naturais asseguram que pelo menos 1,5% 
dos seus hectares elegíveis sejam 
superfícies de interesse ecológico. Os 
agricultores que tenham mais de 20% de 
floresta na sua superfície elegível ficam 
isentos deste requisito.

Or. en
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Justificação

Os requisitos da ecologização devem evitar duplicação com GAEC e SMR ao abrigo da eco 
condicionalidade. Isso significaria menor fardo administrativo, requisitos mais simples e 
claros que não criam qualquer possibilidade de duplas sanções e incompreensões entre os 
agricultores.

Alteração 146
Satu Hassi, Margrete Auken

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Para financiar o pagamento referido no 
presente capítulo, os Estados-Membros 
utilizam no mínimo 30 % do limite 
máximo nacional anual fixado no anexo II 
em 2014, e aumentam o montante para 
50% até 2020.

Or. en

Alteração 147
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 148
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 149
Matthias Groote

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 150
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros concedem um 
pagamento anual aos jovens agricultores 
que tenham direito a um pagamento ao 
abrigo do regime de pagamento de base 

1. Os Estados-Membros podem conceder
um pagamento anual aos jovens 
agricultores que tenham direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
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referido no capítulo 1. pagamento de base referido no capítulo 1.

Or. en

Alteração 151
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos 
de casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.

O apoio associado só pode ser concedido 
em circunstâncias excecionais a:

Or. en

Alteração 152
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, batata, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, carne de 
suíno e carne de aves de capoeira, ovos,
azeite, bichos-da-seda, forragens secas, 
lúpulo, beterraba sacarina, cana-de-açúcar 
e chicória, frutas e produtos hortícolas e 
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talhadia de rotação curta.

Or. fi

Justificação

Dever-se-á respeitar, tanto quanto possível, a igualdade de tratamento entre os setores de 
produção.

Alteração 153
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio associado só pode ser 
concedido a setores ou regiões de um 
Estado-Membro em que tipos específicos 
de agricultura ou setores agrícolas 
específicos enfrentam certas dificuldades e 
são especialmente importantes por motivos 
económicos e/ou sociais e/ou ambientais.

a) Setores ou regiões de um 
Estado-Membro em que tipos específicos 
de agricultura ou setores agrícolas 
específicos enfrentam certas dificuldades e 
são especialmente importantes por motivos 
económicos e/ou sociais e/ou ambientais.

Or. en

Alteração 154
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação do n.º 2, o apoio 
associado pode igualmente ser concedido
a agricultores que, em 31 de dezembro de 
2013, detinham direitos ao pagamento 
concedidos em conformidade com o título 
III, capítulo 3, secção 2, e o artigo 71.º-M 
do Regulamento (CE) n.º 1782/2003 e com 
os artigos 60.º e 65.º, quarto parágrafo, do 

b) Agricultores que, em 31 de dezembro de 
2013, detinham direitos ao pagamento 
concedidos em conformidade com o título 
III, capítulo 3, secção 2, e o artigo 71.º-M 
do Regulamento (CE) n.º 1782/2003 e com 
os artigos 60.º e 65.o, quarto parágrafo, do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 e não 
dispõem de hectares elegíveis para a 
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Regulamento (CE) n.º 73/2009 e não 
dispõem de hectares elegíveis para a 
ativação de direitos ao pagamento a título 
do regime de pagamento de base referido 
no título III, capítulo 1, do presente 
regulamento.

ativação de direitos ao pagamento a título 
do regime de pagamento de base referido 
no título III, capítulo 1, do presente 
regulamento, em derrogação à alínea a).

Or. en

Alteração 155
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de financiar o apoio associado 
voluntário, os Estados-Membros podem 
decidir, até 1 de agosto do ano anterior ao 
primeiro ano de aplicação de tal apoio, 
utilizar até 5 % do respetivo limite máximo 
nacional anual fixado no anexo II.

1. A fim de financiar o apoio associado 
voluntário, os Estados-Membros podem 
decidir, até 1 de agosto do ano anterior ao 
primeiro ano de aplicação de tal apoio, 
utilizar até 20 % do respetivo limite 
máximo nacional anual fixado no anexo II.

Or. it

Alteração 156
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação do n.º 2, os 
Estados-Membros que tenham atribuído 
durante, pelo menos, um ano no período 
2010-2013 mais de 10 % do seu montante 
disponível para concessão dos pagamentos 
diretos previstos nos títulos III, IV e V do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, com 
exceção do título IV, capítulo 1, secção 6, 
ao financiamento das medidas previstas no 
título III, capítulo 2, secção 2, do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, do apoio 
previsto no artigo 68.º, n.º 1, alíneas a), 

3. Em derrogação do n.º 2, os 
Estados-Membros que tenham atribuído 
durante, pelo menos, um ano no período 
2010-2013 mais de 10 % do seu montante 
disponível para concessão dos pagamentos 
diretos previstos no artigo 182.º, n.º 7, do 
Regulamento (CE) n.º 1234/2007 do 
Conselho, de 22 de outubro de 2007, que 
estabelece uma organização comum dos 
mercados agrícolas e disposições 
específicas para certos produtos agrícolas 
(Regulamento OCM única1) e nos títulos 
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subalíneas i) a iv), b) e e), desse 
regulamento ou das medidas ao abrigo do 
título IV, capítulo 1, com exceção da 
secção 6, do mesmo regulamento, podem 
decidir utilizar mais de 10 % do limite 
máximo nacional anual fixado no anexo II, 
mediante aprovação da Comissão em 
conformidade com o artigo 41º.

III, IV e V do Regulamento (CE) n.º 
73/2009, com exceção do título IV, 
capítulo 1, secção 6, ao financiamento das 
medidas previstas no título III, capítulo 2, 
secção 2, do Regulamento (CE) n.º 
73/2009, do apoio previsto no artigo 68.º, 
n.º 1, alíneas a), subalíneas i) a iv), b) e e), 
desse regulamento ou das medidas ao 
abrigo do título IV, capítulo 1, com 
exceção da secção 6, do mesmo 
regulamento, podem decidir utilizar mais 
de 10 % do limite máximo nacional anual 
fixado no anexo II, mediante aprovação da 
Comissão em conformidade com o artigo 
41º.

____________
1 JO L 299 de 16.11.2007, p. 1.

Or. fi

Alteração 157
Satu Hassi, Margrete Auken
Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A fim de assegurar uma gestão eficaz do 
pagamento específico para o algodão, a 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.° no que diz respeito às regras e 
condições de autorização das terras e 
variedades para efeitos do pagamento 
específico para o algodão.

3. A fim de assegurar uma gestão eficaz do 
pagamento específico para o algodão, a 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.° no que diz respeito às regras e 
condições de autorização das terras e 
variedades para efeitos do pagamento 
específico para o algodão. Essas regras 
incluirão o requisito de uma avaliação de 
impacto ambiental.

Or. en

Justificação

Dada a utilização muito elevada de pesticidas e o consumo de água para irrigação na cultura 
do algodão, é adequado exigir uma avaliação de impacto ambiental antes de qualquer terra 
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ser autorizada para a produção de algodão.

Alteração 158
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros instituem um 
regime para pequenos agricultores de 
acordo com o presente título. Todavia, 
caso a proporção de beneficiários 
potenciais de apoio num Estado-Membro 
seja inferior a 5% dos respetivos 
agricultores, o Estado-Membro em 
questão não é obrigado a aplicar o regime 
dos pequenos agricultores.

Or. fi

Justificação

A fim de evitar formalidades administrativas em excesso, a instituição de um regime para 
pequenos agricultores deverá depender do critério dos Estados-Membros.

Alteração 159
Corinne Lepage

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. Contudo, 30 % do 
seu pagamento de base estão 
condicionados à afetação de 10 % da 
produção à venda direta ou à venda local.

Or. fr
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