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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A necessidade de uma reforma «verde»

A política agrícola comum (PAC) corresponde hoje a mais de 40 % do orçamento total da 
UE. Trata-se de um montante vultuoso, pelo que, do ponto de vista ambiental, importa saber 
se este dinheiro é ou não aplicado de uma forma sustentável. Para protegermos o nosso 
ambiente nos anos vindouros, temos de proceder a uma mudança de paradigma na PAC. 

Em termos gerais, não restam dúvidas de que a forma como a agricultura é atualmente 
conduzida na Europa não é sustentável a longo prazo. Esta situação traz graves consequências 
para os nossos recursos naturais, incluindo os solos, a água, a biodiversidade e o clima. Vários 
exemplos evidenciam o problema:

 As terras agrícolas são fundamentais para proporcionar um habitat para a fauna 
selvagem e algumas espécies de aves. Em 2011, o indicador europeu das aves de terras 
agrícolas, que monitoriza as populações destes tipos de aves, caiu para o seu nível 
mais baixo de sempre.

 A agricultura é uma grande fonte de poluição das águas europeias. As explorações 
agrícolas são responsáveis por mais de 50 % do azoto presente na água e constituem 
uma importante fonte de fosfatos.

 A agricultura é responsável por 9,6 % das emissões de gases com efeito de estufa na 
UE (75 % das emissões de óxido de azoto e 49 % das emissões de metano). 

Para alterar esta evolução e tornar a agricultura europeia sustentável, temos de mudar 
radicalmente a filosofia da PAC. Os pagamentos diretos - que representam 75% do orçamento 
da PAC - têm, tradicionalmente, apoiado a agricultura intensiva. Além disso, excetuando as 
regras em matéria de condicionalidade, os pagamentos diretos não incentivam práticas 
sustentáveis. 

O relator propõe a reforma dos pagamentos diretos da PAC, de modo a que estes sejam 
prioritariamente atribuídos aos agricultores que pratiquem uma agricultura sustentável. O 
princípio orientador da PAC tem de consistir em garantir que os fundos públicos apoiem a 
produção de bens públicos. 

A proposta da Comissão – como reforçá-la

Em novembro de 2011, a Comissão apresentou uma proposta de reforma no sentido da 
«ecologização» dos pagamentos diretos. A Comissão propôs três elementos de ecologização: 
diversificação das culturas, prados permanentes e superfícies de interesse ecológico. O relator 
propõe o reforço destes elementos do seguinte modo:

1. Em vez da diversificação das culturas, precisamos de estabelecer o requisito da rotação das 
culturas. A diversificação das culturas representaria apenas um incentivo para os agricultores 
afetarem pequenas parcelas ao cultivo de culturas diferentes, não advindo daí benefícios para 
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o ambiente. Já a rotação das culturas impediria a monocultura, aumentaria a biodiversidade e 
diminuiria a necessidade de recorrer aos pesticidas.

2. O relator é favorável à ideia de proteger a quantidade de prados permanentes para fazer 
com que as pastagens se mantenham pelo menos ao nível atual. Porém, para realizar este 
objetivo, o ano de referência para estabelecer a quantidade de prados permanentes a manter 
tem de ser fixado no passado e não no futuro. Caso contrário, dará aos agricultores o incentivo 
perverso de lavrarem os seus prados para contornar este requisito.

3. A ideia de afetar terras agrícolas à criação de superfícies de interesse ecológico (SIE) que 
deveriam permanecer intactas constitui um elemento bastante útil da proposta da Comissão. 
No entanto, o relator propõe o aumento da percentagem de terras agrícolas a inserir na 
categoria das SIE de 7 % para 10 %, visto que as análises mostram que, para as SIE 
produzirem efeitos significativos, devem ser incluídos nas mesmas, pelo menos, 10 % das 
terras agrícolas1. 

4. Por último, o relator propõe que se acrescente aos três elementos já indicados um quarto 
elemento de ecologização, que consiste no requisito da cobertura do solo. Os agricultores 
terão de fazer com que as suas terras não fiquem sem revestimento vegetal durante mais de 
5-8 semanas consecutivas. Esta será uma medida importante para prevenir a erosão dos solos 
e evitar que os nutrientes poluam o ambiente aquático.

Modulação

Outra discussão fundamental no tocante à ecologização é a questão da modulação. Que 
proporção dos fundos do primeiro pilar deve ser disponibilizada para a modulação para o 
segundo pilar? A Comissão propõe 10 %, sem justificar claramente este valor. A modulação é 
voluntária, pelo que não há razões válidas para não permitir que os Estados-Membros 
decidam por si próprios em que medida pretenderiam modular fundos do primeiro para o 
segundo pilar. 

O relator propõe que se elimine a possibilidade da modulação inversa prevista para certos 
Estados-Membros na proposta da Comissão. Esta possibilidade hoje não existe e a sua 
introdução revelar-se-ia, efetivamente, bastante problemática do ponto de vista ambiental. 

Uma agricultura mais sustentável

Na sua estratégia Europa 2020, a UE comprometeu-se a garantir que o crescimento 
económico seja sustentável. Neste contexto, a UE definiu o objetivo de «travar a perda de 
biodiversidade e a degradação dos serviços ecossistémicos na UE até 2020 e, na medida em 
que tal for viável, recuperar essa biodiversidade e esses serviços». Adicionalmente, no seu 
«Roteiro de transição para uma economia hipocarbónica», comprometeu-se a reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa do setor agrícola em 42-49 % até 2050. 

                                               
1 Ver inter alia: Naturschutzbund Deutschland (NABU), janeiro de 2008: «Die Bedeutung der 
obligatorischen Flächenstilllegung für die biologische Vielfalt». Berlim.
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Para passar das palavras à ação e concretizar estes objetivos, a UE terá de proceder a uma 
ambiciosa reforma da utilização que é dada aos pagamentos diretos na PAC. Os fundos 
públicos têm de apoiar a produção de bens públicos. Devemos ter como objetivo assegurar 
que a reforma da PAC respeite este princípio.



PE483.719v01-00 6/38 PA\893865PT.doc

PT

ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 
Agricultura e do Desenvolvimento Rural, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 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 para garantir a 
proteção dos direitos dos beneficiários e 
assegurar a produção de bens públicos, 
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, o mínimo de 
atividades a realizar nas superfícies 
naturalmente mantidas num estado 
adequado para pastoreio ou cultivo e o 
mínimo de atividades a realizar com a 
finalidade de preservar a natureza, ao 
abrigo do programa Natura 2000 ou de 
programas de preservação da natureza 
equivalentes, bem como os critérios a 
respeitar pelos agricultores para serem 
considerados como tendo respeitado a 
obrigação de manter a superfície agrícola
em boas condições agrícolas e ambientais 
(BCAA) e os critérios que determinam a 
predominância de erva e outras forrageiras 
nos prados permanentes.

Or. en

Justificação

A atual definição de atividade agrícola é satisfatória, pois tanto reconhece a produção de 
produtos agrícolas das explorações como os bens públicos ambientais de base que as BCAA 
podem assegurar. Dado que continuará a ser uma das condições para a atribuição da 
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maioria dos pagamentos diretos do primeiro pilar, o cumprimento dos requisitos das BCAA 
deve ser também um dos elementos essenciais da definição de atividade agrícola.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A) Os Estados-Membros devem poder 
transferir o montante que entenderem do 
primeiro para o segundo pilar. Se o 
Estado-Membro em causa assim o 
pretender, o montante decidido pode ser 
mobilizado anualmente, em conformidade 
com o artigo 14.º. Esta flexibilidade entre 
os dois pilares deve fazer com que a 
política agrícola comum contribua para 
um desenvolvimento ambiental positivo 
na União.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ser livres de decidir o montante dos fundos do primeiro pilar 
que pretendem transferir para o segundo pilar. Uma vez que a opção da modulação é 
voluntária, nada justifica que os Estados-Membros não possam ter a opção – caso assim o 
entendam – de transferir o montante dos fundos que considerem adequado do primeiro pilar 
para o segundo pilar.

Alteração 3

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 

(26) Um dos principais 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 



PE483.719v01-00 8/38 PA\893865PT.doc

PT

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 
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].

utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual, 
estritamente ligado ao 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 rotação das 
culturas, a manutenção de prados 
permanentes, a cobertura do solo 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 2092/9121, 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. en
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Justificação

O pagamento da ecologização deve deixar de ser um suplemento para passar a estar 
estritamente ligado ao pagamento de base, a fim de garantir a sua eficiência e distribuição 
por toda a UE.

Alteração 4

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 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.

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

Justificação

A rotação das culturas é uma prática agronómica que pode ter muitos mais resultados do que 
a diversidade das culturas e faz mais sentido numa ótica da fertilidade dos solos e da redução 
da utilização de pesticidas. 

Alteração 5

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 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado a fim de estabelecer regras 
relativas à aplicação da medida.

Or. en

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.) 

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

28-A) Com o intuito de assegurar que as 
obrigações associadas à medida da 
cobertura do solo sejam aplicadas de 
forma proporcionada e não 
discriminatória resultem numa maior 
proteção do ambiente aquático e evitem a 
erosão dos solos, deve ser delegado à 
Comissão o poder de adotar atos, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado, para estabelecer as regras 
relativas à aplicação da medida.

Or. en

Justificação

A erosão dos solos é um dos maiores desafios com que se depara a agricultura europeia. Nos 
novos modelos do Centro Comum de Investigação (CCI) da Comissão Europeia estima-se 
que 1,3 milhões de km2 da superfície da UE-27 sofram de erosão hídrica. Além disso, 20 % 
desta superfície perdem anualmente mais de 10 toneladas por hectare. Deste modo, é 
necessário introduzir uma medida que incida diretamente sobre a erosão dos solos e a 
transferência direta de nutrientes para as águas subterrâneas.
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Alteração 7

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 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.

(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 e aditar e 
definir outros tipos de superfícies de 
interesse ecológico que possam ser tidos 
em conta para efeitos da observância da 
obrigação que incumbe aos 
Estados-Membros de assegurarem que, 
pelo menos, 10% dos hectares elegíveis, 
com exclusão das superfícies ocupadas 
por prados permanentes, sejam 
superfícies de interesse ecológico.

Or. en

Justificação

As superfícies de interesse ecológico constituem uma rede de segurança fundamental que 
ajudará a proteger a base de recursos naturais das explorações agrícolas. De acordo com 
várias análises (ver, por exemplo, a justificação do presente documento), apenas 10 % destas 
superfícies ajudarão a obter verdadeiros benefícios ambientais: além dos verdadeiros 
benefícios para os solos e para a água, os polinizadores poderão migrar livremente.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) A fim de promover o desenvolvimento 
sustentável da agricultura em zonas com 

(30) A fim de promover o desenvolvimento 
sustentável da agricultura em zonas com 
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condicionantes naturais específicas, é 
conveniente que os Estados-Membros 
possam utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual por 
superfície, em suplemento do pagamento 
de base, a todos os agricultores que operam 
em tais zonas. Tal pagamento não deve 
substituir o apoio dado no âmbito de 
programas de desenvolvimento rural e não 
deve ser concedido a agricultores em zonas 
que foram designadas em conformidade 
com o Regulamento (CE) n.º 1698/2005 do 
Conselho, de 20 de setembro de 2005, 
relativo ao apoio ao desenvolvimento rural 
pelo Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER)22, mas 
não o foram em conformidade com o 
artigo 46.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de ..., relativo ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural (FEADER) [RDR].

condicionantes naturais específicas, é 
conveniente que os Estados-Membros 
possam utilizar uma parte dos seus limites 
máximos nacionais de pagamentos diretos 
para conceder um pagamento anual por 
superfície, em suplemento do pagamento 
de base, a todos os agricultores que operam 
em tais zonas. Os Estados-Membros 
poderão optar, com base em critérios 
ambientais objetivos, como o elevado 
valor natural, por restringir estes 
pagamentos aos agricultores referidos no 
artigo 33.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de …, relativo ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural (FEADER) [RDR].  Tal pagamento 
não deve substituir o apoio dado no âmbito 
de programas de desenvolvimento rural e 
não deve ser concedido a agricultores em 
zonas que foram designadas em 
conformidade com o Regulamento (CE) n.º 
1698/2005 do Conselho, de 20 de setembro 
de 2005, relativo ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural 
(FEADER), mas não o foram em 
conformidade com o artigo 46.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR].

Or. en

Justificação

Os agricultores de zonas com condicionantes naturais que contribuam ativamente para a 
preservação da paisagem e a proteção e manutenção da biodiversidade, dos solos, do clima e 
da água devem ser apoiados através desta medida. Os sistemas de produção agrícola 
associados a zonas desfavorecidas, como os sistemas agrícolas de elevado valor natural, 
podem produzir produtos alimentares de alta qualidade e contribuir de forma significativa 
para a produção de bens públicos ambientais, tais como o armazenamento de carbono, a 
água limpa, a qualidade paisagística e a biodiversidade. 
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Alteração 9

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 

(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 apoio associado deve 
ficar limitada aos pequenos setores com 
necessidades especiais, não devendo ser 
utilizada como instrumento geral.
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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.

Or. en

Justificação

O apoio associado fomenta a agricultura intensiva, altamente problemática do ponto de vista 
ambiental. Depois de reconhecer os muitos problemas relacionados com o apoio associado, a 
PAC foi abandonando este tipo de apoio nas últimas reformas. Seria um retrocesso 
reintroduzir o apoio associado em larga escala na futura reforma da PAC.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 33-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

33-A) Os Estados-Membros devem ser 
autorizados a direcionar até 5 % do 
respetivo limite máximo nacional para 
atividades agrícolas específicas com 
benefícios para o ambiente. Esta 
possibilidade inclui a promoção de 
sistemas de produção agrícola como a 
agricultura de elevado valor natural e 
práticas que visem o desempenho 
ambiental. Deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado, para definir de forma clara as 
condições de concessão deste tipo de 
apoio específico.  

Or. en

Justificação

A atual proposta elimina totalmente a opção de direcionar o apoio associado para sistemas 



PA\893865PT.doc 15/38 PE483.719v01-00

PT

de produção agrícola amigos do ambiente. Trata-se de um grande retrocesso. É necessário 
reintroduzir essa opção para conferir aos Estados-Membros a possibilidade de continuarem 
a direcionar apoios para atividades agrícolas específicas com benefícios para o ambiente no 
âmbito do primeiro pilar. Tal passa pela promoção de sistemas de produção agrícola como a 
agricultura de elevado valor natural. 

Alteração 11

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 
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. 

(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 
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 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. Embora seja 
possível reduzir as obrigações dos 
pequenos agricultores relativas às 
práticas agrícolas benéficas para o clima 
e o ambiente, definidas no título III, 
capítulo 2, do presente regulamento, as 
regras em matéria de condicionalidade 
devem continuar a aplicar-se 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 
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limitado às explorações existentes. 

Or. en

Justificação

Embora possa haver motivos para reduzir os requisitos em matéria de ecologização 
aplicáveis aos pequenos agricultores com vista à promoção da agricultura em pequena 
escala, continua a justificar-se que os agricultores tenham de cumprir as regras em matéria 
de condicionalidade, visto estas assegurarem um nível mínimo de proteção do ambiente.

Alteração 12

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

Texto da Comissão Alteração

c) «Atividade agrícola»: c) «Atividade agrícola»:

– a produção animal ou o cultivo de 
produtos agrícolas, incluindo a colheita, a 
ordenha, a criação de animais e a detenção 
de animais para fins de produção,

– a produção animal ou o cultivo de 
produtos agrícolas, incluindo a colheita, a 
ordenha, a criação de animais e a detenção 
de animais para fins de produção,

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

– a manutenção da superfície agrícola em 
boas condições agrícolas e ambientais 
(BCAA), definidas no artigo 94.º do 
Regulamento (UE) n.º […][HZR],

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

– a realização de um mínimo de atividades 
em superfícies agrícolas naturalmente 
mantidas num estado adequado para 
pastoreio ou cultivo ou a realização de 
atividades com a finalidade de preservar a 
natureza ao abrigo do programa 
Natura 2000 ou de programas de 
preservação da natureza equivalentes;

Or. en

Justificação

A atual definição de atividade agrícola é satisfatória, pois tanto reconhece a produção de 
produtos agrícolas das explorações como os bens públicos ambientais de base que as BCAA 
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podem assegurar. Dado que continuará a ser uma das condições para a atribuição da 
maioria dos pagamentos diretos do primeiro pilar, o cumprimento dos requisitos das BCAA 
deve ser também um dos elementos essenciais da definição de atividade agrícola.

Alteração 13

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;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 14

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;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

h) «Prados permanentes»: as terras h) «Prados permanentes»: as terras 
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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;

ocupadas com erva ou outras forrageiras 
que não tenham sido lavradas ou 
novamente semeadas por um período 
igual ou superior a sete anos e que 
incluam também espécies que possam 
servir de pasto, para além da erva e de
outras forrageiras;

Or. en

Justificação

A nova definição ajuda também a excluir da definição os prados muito intensivos, que não 
trazem benefícios para o clima ou a biodiversidade, e centra-se, em alternativa, nos prados 
de plantas não herbáceas ou lenhosas. Estes prados fornecem forragens essenciais (os 
arbustos e os frutos e folhas das árvores são comidos por todos os tipos de gado, incluindo o 
bovino) num grande número de sistemas de pecuária extensiva, nomeadamente, em regiões 
mais periféricas onde o pastoreio constitui a única utilização existente dos recursos naturais.

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

k-A) «Agricultura de elevado valor 
natural»: sistemas de produção agrícola 
que incluam atividades agrícolas e terras 
de cultivo que, devido às suas 
características, são suscetíveis de suportar 
elevados níveis de biodiversidade ou 
espécies e habitats importantes em termos 
de conservação. Estes sistemas têm como 
características a exploração agrícola 
extensiva, as elevadas proporções de 
vegetação natural ou seminatural ou a 
alta diversidade da cobertura dos solos.

Or. en
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Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 4 – 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:

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

a) Estabelecer definições suplementares no 
que diz respeito ao acesso a apoio ao 
abrigo do presente regulamento;

a) Estabelecer definições suplementares no 
que diz respeito ao acesso a apoio ao 
abrigo do presente regulamento;

b) Estabelecer o quadro no âmbito do qual 
os Estados-Membros definem o mínimo de 
atividades a realizar em superfícies 
naturalmente mantidas num estado 
adequado para pastoreio ou cultivo;

b) Estabelecer o quadro que define o 
mínimo de atividades a realizar em 
superfícies naturalmente mantidas num 
estado adequado para pastoreio ou cultivo 
e o mínimo de atividades a realizar com o 
objetivo de preservar a natureza ao abrigo 
do programa Natura 2000 ou de 
programas de preservação da natureza 
equivalentes, referidos no n.º 1, alínea c), 
terceiro travessão;

c) Estabelecer os critérios a respeitar pelos 
agricultores para serem considerados como 
tendo respeitado a obrigação de manter a 
superfície agrícola num estado adequado 
para pastoreio ou cultivo, como referido 
no n.º 1, alínea c);

c) Estabelecer os critérios a respeitar pelos 
agricultores para serem considerados como 
tendo respeitado a obrigação de manter a 
superfície agrícola em boas condições 
agrícolas e ambientais (BCAA), como 
referido no n.º 1, alínea c);

d) Estabelecer os critérios para determinar 
a predominância de erva e outras 
forrageiras herbáceas, para efeitos do n.º 1, 
alínea h).

d) Estabelecer os critérios para determinar 
a predominância de erva e outras 
forrageiras, para efeitos do n.º 1, alínea h).

Or. en
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Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Não são concedidos pagamentos diretos 
a pessoas singulares ou coletivas, ou a 
grupos de pessoas singulares ou coletivas, 
que não exerçam nas respetivas
superfícies agrícolas o mínimo de 
atividades previsto no artigo 4.º, n.º 1, 
alínea c).

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
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).

Or. en

Justificação

Existe o risco de a atual definição de agricultor ativo excluir quer os agricultores que 
combinam a sua atividade agrícola com outras atividades que contribuem para a viabilidade 
ecológica e socioeconómica da exploração agrícola e da economia rural em geral, quer os 
agricultores não profissionais. A fim de apoiar os agricultores que contribuem de forma 
positiva para o ambiente e de incentivar os agricultores não profissionais a praticarem a 
agricultura de uma forma sustentável, é necessário incluí-los na definição.
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Alteração 19

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], uma 
determinada percentagem 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. en

Justificação

A presente alteração garante aos Estados-Membros a possibilidade de serem eles a decidir o 
montante dos fundos do primeiro pilar que pretendem transferir para o segundo pilar. Uma 
vez que a opção da modulação é voluntária, nada justifica que os Estados-Membros não 
possam ter a opção – caso assim o entendam – de transferir o montante dos fundos que 
considerem adequado do primeiro pilar para o segundo pilar.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A partir de 2014, os 
Estados-Membros poderão decidir, até 1 
de agosto de cada ano, aumentar a 
percentagem dos limites máximos 
nacionais disponíveis para as medidas no 
âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiadas no 
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quadro do FEADER para o ano seguinte. 

Or. en

Justificação

Na atual situação económica, os Estados-Membros poderão sentir dificuldades para tomar 
decisões, com uma antecedência de sete anos, sobre o montante dos fundos que gostariam de 
transferir do primeiro para o segundo pilar, pois terão de cofinanciar uma parte considerável 
desses fundos. Por conseguinte, é adequado permitir que sejam os Estados-Membros a definir 
anualmente o montante que pretendem transferir.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de 1 de agosto de 2013, a 
Bulgária, a Estónia, a Finlândia, a 
Letónia, a Lituânia, a Polónia, Portugal, 
a Roménia, a Eslováquia, Espanha, a 
Suécia e o Reino Unido podem decidir 
afetar a pagamentos diretos ao abrigo do 
presente regulamento até 5 % do 
montante afetado ao apoio a medidas do 
âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER no período 2015–2020, em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º […] [RDR]. Em consequência, o 
montante correspondente deixa de estar 
disponível para medidas de apoio ao 
abrigo da programação do 
desenvolvimento rural.

Suprimido

A decisão a que se refere o primeiro 
parágrafo é notificada à Comissão até à 
data referida nesse parágrafo.
A percentagem notificada em 
conformidade com o segundo parágrafo é 
a mesma para os anos a que se refere o 
n.º 1, primeiro parágrafo.

Or. en
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Justificação

A modulação inversa não deve ser autorizada, pois representaria um retrocesso face à 
legislação atual. Deste modo, os fundos do segundo pilar não devem ser utilizados para 
compensar a redistribuição pouco equitativa dos fundos do primeiro pilar.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem decidir, 
antes de 1 de agosto de 2013, aplicar o 
regime de pagamento de base ao nível 
regional. Nesse caso, definem as regiões de 
acordo com critérios objetivos e não 
discriminatórios, como as respetivas 
características agronómicas e económicas e 
o seu potencial agrícola regional, ou a sua 
estrutura institucional ou administrativa.

1. Os Estados-Membros podem decidir, 
antes de 1 de agosto de 2013, aplicar o 
regime de pagamento de base ao nível 
regional. Nesse caso, definem as regiões de 
acordo com critérios objetivos e não 
discriminatórios, como as respetivas 
características agronómicas, ambientais e 
económicas e o seu potencial agrícola 
regional, ou a sua estrutura institucional ou 
administrativa. Caso se prevejam 
diferenças significativas nos níveis de 
pagamentos de base entre as regiões, os 
Estados-Membros devem avaliar os 
impactos ambientais e sociais destes 
pagamentos.

Or. en

Justificação

É necessário ter em consideração as características ambientais das regiões para aplicar o 
regime de pagamento de base a nível regional. A fim de evitar efeitos de distorção na 
estrutura socioeconómica ou no ambiente das regiões em causa, os Estados-Membros devem 
ser obrigados, caso se prevejam diferenças significativas nos níveis de pagamentos entre as 
várias regiões, a avaliar os impactos ambientais e sociais.
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Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 

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

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) Praticar uma rotação nas suas terras 
aráveis, 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;

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

b) Manter os prados permanentes 
existentes na sua exploração; 

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

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

c-A) Não deixar as suas terras sem 
coberto vegetal durante mais de cinco 
semanas consecutivas;  

Or. en

Justificação

As práticas de ecologização devem ser aplicadas a título de «critérios de elegibilidade», o 
que significa que, se um agricultor quiser receber pagamentos ao abrigo do primeiro pilar, 
deve respeitar as três práticas incluídas no pacote. A rotação das culturas é uma prática 
agronómica que pode ter muitos mais resultados do que a diversidade das culturas e faz mais 
sentido numa ótica da fertilidade dos solos e da redução da utilização de pesticidas. A 
cobertura dos solos é uma medida agronómica importante que deve ser incluída na 
ecologização. Os Estados-Membros devem ser livres de escolher a forma de aplicação da 
medida da cobertura dos solos (por exemplo, através de culturas intercalares, restolho 
durante o inverno, etc.).
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Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os agricultores perdem por inteiro o 
montante do seu pagamento abrangido 
pelo presente regulamento se não 
cumprirem os requisitos descritos no 
presente capítulo.

Or. en

Justificação

A fim de conceder um forte incentivo aos agricultores para cumprirem os requisitos em 
matéria de ecologização, é necessário associar de forma explícita o pagamento direto a estes 
últimos.

Alteração 25

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.º 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.º, 31.º e 32.º.

2. Sem prejuízo dos n.ºs 3 e 4 e da 
aplicação da disciplina financeira, das 
reduções lineares em conformidade com o 
artigo 7.º 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 quatro práticas 
referidas no n.º 1, observam as que sejam 
pertinentes no seu caso, e em função do seu 
cumprimento dos artigos 30.º, 31.º e 32.º.

Or. en
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Justificação

Deve-se acrescentar um quarto componente de ecologização, a cobertura dos solos, aos três 
propostos pela Comissão.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 30 – título

Texto da Comissão Alteração

Diversificação das culturas Rotação das culturas

Or. en

Alteração 27

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 permanentes ou a 
culturas sob água durante uma parte 
significativa do ano, o cultivo nas terras 
aráveis consiste numa rotação de, pelo 
menos, três culturas diferentes ou num 
pousio com uma duração superior a três 
anos consecutivos. A rotação deve incluir 
uma cultura leguminosa.

Or. en

Justificação

A rotação das culturas é uma prática agronómica que pode ter muitos mais resultados do que 
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a diversidade das culturas e faz mais sentido numa ótica da fertilidade dos solos e da redução 
da utilização de pesticidas. A inclusão de uma cultura leguminosa na rotação ajudará a 
diminuir a dependência da UE da importação de proteaginosas para alimentação animal e 
trará benefícios ambientais consideráveis.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 31 – título

Texto da Comissão Alteração

Prados permanentes
(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 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 2011, a 
seguir denominadas «superfícies de 
referência ocupadas por prados 
permanentes».

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.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en
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Justificação

A fixação de uma data de referência no futuro pode piorar a situação e, em vez de proteger 
os prados, induzir uma lavoura maciça antes de o novo regulamento passar a ser 
juridicamente vinculativo. Para evitar este efeito perverso, o ano de referência deve ser 2011.

Alteração 30

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 Estados-Membros são autorizados a 
converter 5 %, no máximo, das suas 
superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes a nível regional. Este 
limite não é aplicável em casos de força 
maior ou circunstâncias excecionais.

Or. en

Justificação

O estabelecimento do requisito relativo aos prados permanentes a nível regional, e não ao 
nível das explorações, permite que os Estados-Membros orientem a sua opção de conversão 
de 5 % das superfícies de referência para os agricultores que, eventualmente, tenham 
problemas em cumprir o referido requisito.

Alteração 31

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 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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n.º 2 ser excedida, bem como à alteração 
das superfícies de referência ocupadas com 
prados permanentes em caso de 
transferência de terras.

Or. en

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 31.º - A
Cobertura dos solos

1. Os agricultores devem fazer com que 
todas as suas terras elegíveis não fiquem 
sem coberto vegetal durante mais de cinco 
semanas consecutivas ou, em condições 
de aridez específicas ou caso seja 
necessário controlar as ervas daninhas,
durante mais de oito semanas 
consecutivas. Num determinado ano, 
poderá aceitar-se um período mais longo 
a título de isenção necessária para o 
controlo das ervas daninhas, desde que se 
respeite o limite de cinco semanas 
calculado para um período de cinco anos. 
É igualmente aceitável a existência de 
faixas de terra sem revestimento vegetal, 
visto estas constituírem um elemento de 
gestão do espaço natural. O revestimento 
vegetal dos solos pode incluir: vegetação 
natural, culturas intercalares, restolho, 
ervas ou outro tipo de coberto vegetal sob 
os prados permanentes. 
2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 55.º para estabelecer as regras 
relativas às obrigações decorrentes da 
medida de cobertura dos solos referida no 
n.º 1. 

Or. en
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Justificação

A erosão dos solos é um dos maiores desafios com que se depara a agricultura europeia. Os 
novos modelos do Centro Comum de Investigação (CCI) da Comissão Europeia estimam que 
1,3 milhões de km2 da superfície da UE-27 sofram de erosão hídrica. Além disso, 20 % desta 
superfície perde anualmente mais de 10 toneladas por hectare. Deste modo, é necessário 
introduzir uma medida que incida diretamente sobre a erosão dos solos e a transferência 
direta de nutrientes para as águas subterrâneas.

Alteração 33

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 Estados-Membros velam por que 
pelo menos 10 % 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 habitats 
seminaturais. Para serem consideradas 
superfícies de interesse ecológico, estas 
superfícies não devem ser lavradas, 
semeadas ou fertilizadas com adubo 
inorgânico, podendo, porém, ser 
transformadas em terras de pasto, ser 
objeto de colheita ou ser ceifadas na 
estação apropriada e compatível com as 
necessidades de conservação da 
biodiversidade.

Or. en

Justificação

As superfícies de interesse ecológico constituem uma rede de segurança fundamental que 
ajudará a proteger a base de recursos naturais das explorações agrícolas. De acordo com 
várias análises (ver, por exemplo, a justificação do presente documento), apenas 10 % destas 
superfícies ajudarão a obter verdadeiros benefícios ambientais: além dos verdadeiros 
benefícios para os solos e para a água, os polinizadores poderão migrar livremente. 
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Alteração 34

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 ou a todos os sistemas 
agrícolas abrangidos pelo âmbito de 
aplicação desse número ou, em alternativa, 
e com base em critérios ambientais
objetivos e não discriminatórios, como o 
do elevado valor natural, 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. en

Justificação

Os agricultores de zonas com condicionantes naturais que contribuam ativamente para a 
preservação da paisagem e a proteção e manutenção da biodiversidade, dos solos, do clima e 
da água devem ser apoiados através desta medida. Os sistemas de produção agrícola 
associados a zonas desfavorecidas, como os sistemas agrícolas de elevado valor natural, 
podem produzir produtos alimentares de alta qualidade e contribuir de forma significativa 
para a produção de bens públicos ambientais, tais como o armazenamento de carbono, a 
água limpa, a qualidade paisagística e a biodiversidade. 

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 5 – parágrafo 2  

Texto da Comissão Alteração

Nesse caso, os Estados-Membros definem 
as regiões de acordo com critérios 
objetivos e não discriminatórios, como as 
características das suas condicionantes 
naturais e as suas condições agronómicas.

Nesse caso, os Estados-Membros definem 
as regiões de acordo com critérios 
objetivos e não discriminatórios, como as 
características ambientais e das suas 
condicionantes naturais, e as suas 
condições agronómicas.
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Or. en

Justificação

Os agricultores de zonas com condicionantes naturais que contribuam ativamente para a 
preservação da paisagem e a proteção e manutenção da biodiversidade, dos solos, do clima e 
da água devem ser apoiados através desta medida. Os sistemas de produção agrícola 
associados a zonas desfavorecidas, como os sistemas agrícolas de elevado valor natural, 
podem produzir produtos alimentares de alta qualidade e contribuir, de forma significativa, 
para a produção de bens públicos ambientais, tais como o armazenamento de carbono, a 
água limpa, a qualidade paisagística e a biodiversidade. 

Alteração 36

Proposta de regulamento
Título IV – título

Texto da Comissão Alteração

TÍTULO IV TÍTULO IV
APOIO ASSOCIADO APOIO ASSOCIADO E OUTRAS 

FORMAS ESPECÍFICAS DE APOIO

Or. en

Alteração 37

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: 
proteaginosas, leguminosas para grão, 
linho, cânhamo, arroz, frutos de casca rija, 
leite e produtos lácteos, sementes, carne de 
ovino e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, lúpulo, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas.

Or. en
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Justificação

O apoio associado deve ser concedido apenas se a gestão da diversidade paisagística exigir a 
manutenção de uma determinada atividade agrícola ou se essa atividade contribuir de forma 
ativa para a valorização da biodiversidade e para a proteção dos solos e da água. O apoio 
associado a culturas como os cereais e as oleaginosas não resulta em medidas com uma boa 
relação custo-eficácia destinadas a concretizar os objetivos gerais da PAC, podendo até ser 
contraproducente, por incentivar uma produção intensiva conducente à monocultura.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem avaliar 
os impactos ambientais e sociais antes de 
concederem o apoio associado.

Or. en

Justificação

O apoio associado fomenta a agricultura intensiva, altamente problemática do ponto de vista 
ambiental. Assim, antes de conceder o apoio associado, é necessário efetuar uma avaliação 
ambiental para garantir que esta medida não resultará em prejuízos para o ambiente. 

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 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 

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 
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sociais e/ou ambientais. sociais e ambientais.

Or. en

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do n.º 1, os 
Estados-Membros podem decidir utilizar 
até 10 % do limite máximo nacional anual 
fixado no anexo II, desde que: 

Suprimido

a) Tenham aplicado, até 31 de dezembro 
de 2013, o regime de pagamento único 
por superfície estabelecido no título V do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 ou 
financiado medidas ao abrigo do artigo 
111.º desse regulamento ou estejam 
abrangidos pela derrogação prevista no 
artigo 69.º, n.º 5, ou, no caso de Malta, no 
artigo 69.º, n.º 1, do mesmo regulamento; 
e/ou
b) Tenham atribuído durante, pelo menos, 
um ano no período 2010-2013 mais de 
5 % 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), 
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.

Or. en
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Justificação

O apoio associado fomenta a agricultura intensiva, altamente problemática do ponto de vista 
ambiental. Depois de reconhecer os muitos problemas relacionados com o apoio associado, a 
PAC foi abandonando este tipo de apoio nas últimas reformas. Seria um retrocesso 
reintroduzir o apoio associado em larga escala na futura reforma da PAC.

Alteração 41

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), 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.

Suprimido

Or. en

Justificação

O apoio associado fomenta a agricultura intensiva, altamente problemática do ponto de vista 
ambiental. Depois de reconhecer os muitos problemas relacionados com o apoio associado, a 
PAC foi abandonando este tipo de apoio nas últimas reformas. Seria um retrocesso 
reintroduzir o apoio associado em larga escala na futura reforma da PAC.
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Alteração 42

Proposta de regulamento
Título IV – Capítulo 2-A (novo) (depois do artigo 46)

Texto da Comissão Alteração

CAPÍTULO 2-A
Apoio específico

Or. en

Alteração 43

Proposta de regulamento
 Artigo 46-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 46.º-A
Regras gerais relativas ao apoio específico
1. De acordo com as condições 
estabelecidas no presente capítulo, os 
Estados-Membros podem conceder apoio 
específico aos agricultores para:
i) Tipos específicos de agricultura que 
sejam importantes para a proteção ou 
valorização do ambiente, incluindo os 
sistemas de produção agrícola de elevado 
valor natural;
ii) Aplicar normas mais exigentes em 
matéria de bem-estar dos animais;
iii) Atividades agrícolas específicas que 
proporcionem benefícios agroambientais 
suplementares;
iv) Cultivar culturas leguminosas 
ambientais e regionalmente adequadas 
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para alimentação animal a nível local, de 
modo a estimular o desenvolvimento de 
ciclos de nutrientes eficientes.
2. O apoio específico tem a forma de um 
pagamento anual e é concedido para 
práticas definidas numa zona definida ou 
para aplicar normas definidas em matéria 
de bem-estar animal relativas a um 
número definido de animais.
3. Qualquer apoio específico concedido 
nos termos do presente artigo deve ser 
coerente com as outras medidas e 
políticas da União.
4. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 55.º no que diz respeito:
a) Às condições de concessão do apoio 
referido no presente capítulo;
b) Às regras sobre a coerência com outras 
medidas da União e sobre a acumulação 
do apoio específico.

Or. en

Justificação

A atual proposta elimina totalmente a opção de direcionar o apoio associado para sistemas 
de produção agrícola amigos do ambiente. Trata-se de um grande retrocesso. É necessário 
reintroduzir essa opção para conferir aos Estados-Membros a possibilidade de continuarem 
a direcionar apoios para atividades agrícolas específicas com benefícios para o ambiente no 
âmbito do primeiro pilar. Esta possibilidade inclui a promoção de sistemas de produção 
agrícola como a agricultura de elevado valor natural e práticas que visem o desempenho 
ambiental e aumentem a resiliência económica das explorações agrícolas.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 46-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 46.º-B
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Disposições financeiras
1. A fim de financiar o apoio específico, 
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.
2. Os Estados-Membros podem, até 1 de 
agosto de 2016, rever a sua decisão 
tomada nos termos do n.º 1 e decidir, a 
partir de 2017:
a) Aumentar, se for caso disso e dentro 
dos limites estabelecidos no n.º 1, a 
percentagem fixada para o financiamento 
do apoio específico;
b) Alterar, se necessário, as condições de 
concessão do apoio específico;
c) Cessar a concessão do apoio ao abrigo 
do presente capítulo.

Or. en

Justificação

Importa reservar até 5 % do pacote dos pagamentos diretos para atividades relacionadas 
com o ambiente que continuem a fomentar a sustentabilidade nas explorações agrícolas.


