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Alteração 34
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Para assegurar condições uniformes de 
execução do presente regulamento e evitar 
a concorrência desleal ou a discriminação 
entre agricultores, devem ser conferidas à 
Comissão competências de execução no 
que diz respeito: à fixação do limite 
máximo nacional anual para o regime de 
pagamento de base; à adoção de regras 
sobre os pedidos de atribuição de direitos 
ao pagamento; à adoção de medidas 
relativas à reversão à reserva nacional de 
direitos ao pagamento não ativados; à 
adoção de exigências relativas à 
notificação da transferência de direitos ao 
pagamento às autoridades nacionais e aos 
prazos em que tal notificação deve ocorrer; 
à fixação do limite máximo anual do 
pagamento por práticas agrícolas benéficas 
para o clima e o ambiente; à fixação do 
limite máximo anual do pagamento para 
zonas com condicionantes naturais; à 
fixação do limite máximo anual do 
pagamento aos jovens agricultores; à 
fixação dos limites máximos anuais do 
apoio associado voluntário; à adoção de 
regras sobre o procedimento de avaliação e 
aprovação das decisões no quadro do apoio 
associado voluntário; à adoção de regras 
sobre o procedimento de autorização e as 
notificações aos produtores relacionadas 
com a autorização de terras e variedades 
para efeitos do pagamento específico para 
o algodão; à adoção de regras sobre o 
cálculo da redução do montante do 
pagamento específico para o algodão; e à 
adoção de regras relativas às exigências 
gerais de notificação. Essas competências 
devem ser exercidas em conformidade com 
o Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 

(5) Para assegurar condições uniformes de 
execução do presente regulamento e evitar 
a concorrência desleal ou a discriminação 
entre agricultores, devem ser conferidas à 
Comissão competências de execução no 
que diz respeito: à fixação do limite 
máximo nacional anual para o regime de 
pagamento de base; à adoção de regras 
sobre os pedidos de atribuição de direitos 
ao pagamento; à adoção de medidas 
relativas à reversão à reserva nacional de 
direitos ao pagamento não ativados; à 
adoção de exigências relativas à 
notificação da transferência de direitos ao 
pagamento às autoridades nacionais e aos 
prazos em que tal notificação deve ocorrer; 
à fixação do limite máximo anual do 
pagamento pela implementação de práticas 
agrícolas sustentáveis e benéficas, capazes 
de combater e moderar as alterações 
climáticas e a proteção do ambiente; à 
fixação do limite máximo anual do 
pagamento para zonas com condicionantes 
naturais; à fixação do limite máximo anual 
do pagamento para o estabelecimento de
jovens agricultores; à fixação dos limites 
máximos anuais do apoio associado 
voluntário; à adoção de regras sobre o 
procedimento de avaliação e aprovação das 
decisões no quadro do apoio associado 
voluntário; à adoção de regras sobre o 
procedimento de autorização e as 
notificações aos produtores relacionadas 
com a autorização de terras e variedades 
para efeitos do pagamento específico para 
o algodão; à adoção de regras sobre o 
cálculo da redução do montante do 
pagamento específico para o algodão; e à 
adoção de regras relativas às exigências 
gerais de notificação. Essas competências 
devem ser exercidas em conformidade com 
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regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão.

o Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão.

Or. it

Alteração 35
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt
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Alteração 36
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 37
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Para evitar uma sobrecarga 
administrativa excessiva, causada pela 
gestão de pagamentos de pequenos 
montantes, é conveniente que os 
Estados-Membros se abstenham 
geralmente de conceder pagamentos 
diretos sempre que o montante seja inferior 
a 100 EUR ou a área elegível da 
exploração para que a ajuda é pedida seja 
inferior a um hectare. Todavia, como as 

(14) Para evitar uma sobrecarga 
administrativa excessiva, causada pela 
gestão de pagamentos de pequenos 
montantes, é conveniente que os 
Estados-Membros se abstenham 
geralmente de conceder pagamentos 
diretos sempre que o montante seja inferior 
a 100 EUR ou a área elegível da 
exploração para que a ajuda é pedida seja 
inferior a um hectare. Todavia, como as 
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estruturas das economias agrícolas dos 
Estados-Membros variam 
consideravelmente e podem diferir 
significativamente da estrutura média das 
explorações na União, os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
aplicar limiares mínimos que reflitam a sua 
situação específica. Em virtude da estrutura 
agrícola muito específica existente nas 
regiões ultraperiféricas e nas ilhas menores 
do Mar Egeu, é conveniente que os 
Estados-Membros possam decidir se deve 
ser aplicado um limiar mínimo nessas 
regiões. Além disso, os Estados-Membros
devem ter a possibilidade de optar por um 
dos dois tipos de limiar mínimo, atendendo 
às particularidades das estruturas dos 
respetivos setores agrícolas. Como o 
pagamento pode ser concedido a 
agricultores com explorações «sem terra», 
a aplicação do limiar baseado na superfície 
seria ineficaz. O montante mínimo 
relacionado com o apoio deve, pois, 
aplicar-se a esses agricultores. Para 
assegurar a igualdade de tratamento dos 
agricultores cujos pagamentos diretos estão 
sujeitos ao processo de introdução 
progressiva na Bulgária e na Roménia, os 
limiares mínimos deverão basear-se nos 
montantes finais a conceder no final desse 
processo.

estruturas das economias agrícolas dos 
Estados-Membros variam 
consideravelmente e podem diferir 
significativamente da estrutura média das 
explorações na União, os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
aplicar limiares mínimos que reflitam a sua 
situação específica. Em virtude da estrutura 
agrícola muito específica existente nas 
regiões ultraperiféricas e nas ilhas menores 
do Mar Egeu, não deve existir um limiar 
mínimo nessas regiões. Além disso, os 
Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de optar por um dos dois 
tipos de limiar mínimo, atendendo às 
particularidades das estruturas dos 
respetivos setores agrícolas. Como o 
pagamento pode ser concedido a 
agricultores com explorações «sem terra», 
a aplicação do limiar baseado na superfície 
seria ineficaz. O montante mínimo 
relacionado com o apoio deve, pois, 
aplicar-se a esses agricultores. Para 
assegurar a igualdade de tratamento dos 
agricultores cujos pagamentos diretos estão 
sujeitos ao processo de introdução 
progressiva na Bulgária e na Roménia, os 
limiares mínimos deverão basear-se nos 
montantes finais a conceder no final desse 
processo.

Or. pt

Alteração 38
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Para evitar uma sobrecarga 
administrativa excessiva, causada pela 
gestão de pagamentos de pequenos 
montantes, é conveniente que os 
Estados-Membros se abstenham 
geralmente de conceder pagamentos 

(14) Para evitar uma sobrecarga 
administrativa excessiva, causada pela 
gestão de pagamentos de pequenos 
montantes, é conveniente que os 
Estados-Membros se abstenham 
geralmente de conceder pagamentos 
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diretos sempre que o montante seja inferior 
a 100 EUR ou a área elegível da 
exploração para que a ajuda é pedida seja 
inferior a um hectare. Todavia, como as 
estruturas das economias agrícolas dos 
Estados-Membros variam 
consideravelmente e podem diferir 
significativamente da estrutura média das 
explorações na União, os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
aplicar limiares mínimos que reflitam a sua 
situação específica. Em virtude da estrutura 
agrícola muito específica existente nas 
regiões ultraperiféricas e nas ilhas menores 
do Mar Egeu, é conveniente que os 
Estados-Membros possam decidir se deve 
ser aplicado um limiar mínimo nessas 
regiões. Além disso, os Estados-Membros
devem ter a possibilidade de optar por um 
dos dois tipos de limiar mínimo, atendendo 
às particularidades das estruturas dos 
respetivos setores agrícolas. Como o 
pagamento pode ser concedido a 
agricultores com explorações «sem terra», 
a aplicação do limiar baseado na superfície 
seria ineficaz. O montante mínimo 
relacionado com o apoio deve, pois, 
aplicar-se a esses agricultores. Para 
assegurar a igualdade de tratamento dos 
agricultores cujos pagamentos diretos estão 
sujeitos ao processo de introdução 
progressiva na Bulgária e na Roménia, os 
limiares mínimos deverão basear-se nos 
montantes finais a conceder no final desse 
processo.

diretos sempre que o montante seja inferior 
a 100 EUR ou a área elegível da 
exploração para que a ajuda é pedida seja 
inferior a 0,3 hectares. Todavia, como as 
estruturas das economias agrícolas dos 
Estados-Membros variam 
consideravelmente e podem diferir 
significativamente da estrutura média das 
explorações na União, os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
aplicar limiares mínimos que reflitam a sua 
situação específica. Em virtude da estrutura 
agrícola muito específica existente nas 
regiões ultraperiféricas, nas áreas 
montanhosas, nas regiões insulares e nas 
ilhas menores do Mar Egeu, é conveniente 
que os Estados-Membros possam decidir se 
deve ser aplicado um limiar mínimo nessas 
regiões. Além disso, os Estados-Membros
devem ter a possibilidade de optar por um 
dos dois tipos de limiar mínimo, atendendo 
às particularidades das estruturas dos 
respetivos setores agrícolas. Como o 
pagamento pode ser concedido a 
agricultores com explorações «sem terra», 
a aplicação do limiar baseado na superfície 
seria ineficaz. O montante mínimo 
relacionado com o apoio deve, pois, 
aplicar-se a esses agricultores. Para 
assegurar a igualdade de tratamento dos 
agricultores cujos pagamentos diretos estão 
sujeitos ao processo de introdução 
progressiva na Bulgária e na Roménia, os 
limiares mínimos deverão basear-se nos 
montantes finais a conceder no final desse 
processo.

Or. it

Alteração 39
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A experiência adquirida com a (22) A experiência adquirida com a 
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aplicação do regime de pagamento único 
mostra que alguns dos seus elementos 
principais devem ser mantidos, incluindo a 
determinação de limites máximos 
nacionais para assegurar que o nível total 
de apoio não exceda as restrições 
orçamentais em vigor. Os 
Estados-Membros devem igualmente 
continuar a manter uma reserva nacional, 
que deve servir para facilitar a participação 
de novos jovens agricultores no regime ou 
pode ser utilizada para atender a 
necessidades específicas em certas regiões. 
As regras sobre a transferência e utilização 
de direitos ao pagamento devem ser 
mantidas, mas, sempre que possível, 
simplificadas.

aplicação do regime de pagamento único 
mostra que alguns dos seus elementos 
principais devem ser mantidos, incluindo a 
determinação de limites máximos 
nacionais para assegurar que o nível total 
de apoio não exceda as restrições 
orçamentais em vigor. Os 
Estados-Membros devem igualmente 
continuar a manter uma reserva nacional, a 
administrar a nível regional, que deve 
servir para facilitar a participação de 
jovens agricultores recém-chegados ao
regime ou pode ser utilizada para atender a 
necessidades específicas em certas regiões. 
As regras sobre a transferência e utilização 
de direitos ao pagamento devem ser 
mantidas, mas, sempre que possível, 
simplificadas.

Or. it

Alteração 40
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) A fim de garantir que as medidas 
"verdes" definidas aplicáveis pelos 
Estados-Membros no seu território a fim 
de permitir um desempenho equivalente 
para o ambiente e para o clima, os 
Estados-Membros ou as regiões, de 
acordo com as respetivas disposições 
constitucionais, selecionam pelo menos 
duas medidas pertinentes da lista de 
medidas estabelecidas a nível 
comunitário, optando por uma terceira 
medida, selecionada a partir de um 
conjunto de medidas opcionais, mais 
adequada às particularidades locais, 
desde que essa escolha tenha sido 
aprovada pela Comissão no prazo de 2 
meses após a notificação.
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Or. it

Alteração 41
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Considerando 26-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-B) A fim de tornar eficientes as 
práticas agrícolas sustentáveis e 
benéficas, capazes de combater e moderar 
as alterações climáticas e de proteger o 
ambiente, deve ser permitido aos grupos 
de agricultores, a nível regional, 
subscrever formas contratuais de 
cooperação, apoiadas e controladas pelos 
organismos regionais com competências 
em matéria de ambiente e agricultura, 
destinadas a dar continuidade e 
consequentemente, a otimizar as áreas de 
produção biológica, impedindo, ao mesmo 
tempo, que sejam prejudicadas as áreas 
agrícolas de melhor qualidade.

Or. it

Alteração 42
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) Por uma questão de simplificação, e a 
fim de ter em conta a situação específica 
das regiões ultraperiféricas, importa que os 
pagamentos diretos nessas regiões sejam 
geridos no âmbito dos programas de apoio 
estabelecidos pelo Regulamento (CE) n.º 
247/2006. Em consequência, as 
disposições do presente regulamento 
relativas ao regime de pagamentos de base 
e pagamentos conexos e ao apoio 

(40) Por uma questão de simplificação e de 
modo a melhor adequar a PAC à situação 
específica das regiões ultraperiféricas - que 
sofrem de pequena escala e grande 
afastamento dos mercados - importa que 
os pagamentos diretos, bem como todos os 
apoios ao rendimento dos agricultores,
nessas regiões sejam geridos no âmbito dos 
programas de apoio estabelecidos pelo 
Regulamento (CE) n.º 247/2006. Em 
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associado não devem aplicar-se a essas 
regiões.

consequência, as disposições do presente 
regulamento relativas ao regime de 
pagamentos de base e pagamentos conexos 
e ao apoio associado não devem aplicar-se 
a essas regiões.

Or. pt

Alteração 43
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Considerando 44-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(44-A) Em situações de emergência ou de 
catástrofe natural que afetem as 
produções agrícolas e os agricultores, a 
Comissão Europeia pode adotar as 
medidas consideradas necessárias e 
justificáveis para resolver problemas 
específicos, em derrogação das regras do 
presente regulamento.

Or. pt

Alteração 44
Giommaria Uggias

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 
observem práticas agrícolas sustentáveis e 
benéficas, capazes de combater e reduzir 
as alterações climáticas e de proteger o 
ambiente;

Or. it
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Alteração 45
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O artigo 11.º não é aplicável às regiões da 
União referidas no artigo 349.º do Tratado, 
a seguir denominadas «regiões 
ultraperiféricas», e aos pagamentos diretos
concedidos nas ilhas menores do mar Egeu 
em conformidade com o Regulamento 
(CE) n.º 1405/2006.

Os artigos 10.° e 11.º não são aplicáveis às 
regiões da União referidas no artigo 349.º 
do Tratado, a seguir denominadas «regiões 
ultraperiféricas», e aos pagamentos diretos
concedidos nas ilhas menores do mar Egeu 
em conformidade com o Regulamento 
(CE) n.º 1405/2006.

Or. pt

Alteração 46
Luís Paulo Alves

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

Texto da Comissão Alteração

– 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 agrícola que inclui 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,

Or. pt

Alteração 47
Luís Paulo Alves

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Alteração 48
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A fim de evitar que o montante total dos 
pagamentos diretos seja superior aos 
limites máximos fixados no anexo III, os 
Estados-Membros procedem a uma 
redução linear dos montantes de todos os 
pagamentos diretos, com exceção dos 
pagamentos diretos concedidos ao abrigo 
dos Regulamentos (CE) n.º 247/2006 e 
(CE) n.º 1405/2006.

A fim de evitar que o montante total dos 
pagamentos diretos seja superior aos 
limites máximos fixados no anexo III, os 
Estados-Membros procedem a uma 
redução linear dos montantes de todos os 
pagamentos diretos, com exceção dos 
pagamentos diretos concedidos ao abrigo 
dos Regulamentos (CE) n.º 247/2006 e 
(CE) n.º 1405/2006. As reduções lineares 
também não são aplicáveis aos 
pagamentos diretos relativos a áreas 
situadas nas ilhas de menor dimensão 
dentro dos limites administrativos das 
regiões insulares.

Or. it

Alteração 49
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A superfície elegível da exploração pela 
qual são pedidos ou devem ser concedidos 
pagamentos diretos, antes das reduções e 
exclusões previstas no artigo 65.º do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], é 
inferior a um hectare.

b) A superfície elegível da exploração pela 
qual são pedidos ou devem ser concedidos 
pagamentos diretos, antes das reduções e 
exclusões previstas no artigo 65.º do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], é 
inferior a 0,3 hectares.
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Or. it

Alteração 50
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros em causa podem 
decidir não aplicar o n.º 1 nas regiões 
ultraperiféricas e nas ilhas menores do mar 
Egeu.

3. O n.º 1 não se aplica nas regiões 
ultraperiféricas e nas ilhas menores do mar 
Egeu.

Or. pt

Alteração 51
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros em causa podem 
decidir não aplicar o n.º 1 nas regiões 
ultraperiféricas e nas ilhas menores do mar 
Egeu.

3. Os Estados-Membros em causa podem 
decidir não aplicar o n.º 1 nas regiões 
ultraperiféricas, nas ilhas menores do mar 
Egeu e nas ilhas de menores dimensões 
situadas dentro dos limites 
administrativos das regiões insulares.

Or. it

Alteração 52
Luís Paulo Alves

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

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores que, em 2011, tenham 
ativado pelo menos um direito ao 

Os agricultores que, no período de 2009 a
2011, receberam apoio direto ou 



PE496.441v01-00 14/31 AM\913248PT.doc

PT

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.°.

pagamentos diretos complementares, 
ambos em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, ou aos 
quais tenham sido atribuídos em 2012 ou 
2013 direitos ao pagamento único em 
conformidade com o artigo 41.º, artigo 
63.º, ou com o ponto B ou C do Anexo IX 
do 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.º.

Or. pt

Alteração 53
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – alínea h-A)

Texto da Comissão Alteração

h-A) As regras destinadas à subscrição, a 
nível regional, por grupos de agricultores, 
de formas contratuais de cooperação, 
apoiadas e controladas pelos organismos 
regionais com competências em matéria 
de ambiente e de agricultura, destinadas a 
dar continuidade e, consequentemente, a 
otimizar as áreas de produção biológica, 
impedindo, ao mesmo tempo, que sejam 
prejudicadas as áreas agrícolas de melhor 
qualidade.

Or. it

Alteração 54
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parte introdutória
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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 nos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, pelo menos 
duas das seguintes práticas agrícolas 
benéficas para o clima e o ambiente:

Or. it

Alteração 55
Czesław Adam Siekierski

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 três culturas diferentes nas 
suas terras aráveis, sempre que as terras 
aráveis do agricultor cubram mais de 15
hectares;

Or. en

Alteração 56
Catherine Grèze

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) Manter as pastagens permanentes 
existentes na sua exploração; e

Or. en
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Alteração 57
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores que satisfaçam as 
exigências estabelecidas no artigo 29.o, n.o
1, do Regulamento (CE) n.o 834/2007 no 
que diz respeito ao modo de produção 
biológico têm, ipso facto, direito ao 
pagamento referido no presente capítulo.

Os agricultores que satisfaçam as 
exigências estabelecidas no artigo 29.o, n.o
1, do Regulamento (CE) n.o 834/2007 no 
que diz respeito ao modo de produção 
biológico têm, ipso facto, direito ao 
pagamento referido no presente capítulo. 
Este reconhecimento aplica-se igualmente 
aos agricultores cujas superfícies 
agrícolas se situem em zonas com 
proteção ambiental reconhecidas pelos 
Estados-Membros, no âmbito nacional ou 
regional, e a superfícies agrícolas que 
beneficiem de compromissos 
agroambientais no âmbito dos programas 
de desenvolvimento rural.

Or. pt

Alteração 58
Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores que satisfaçam as 
exigências estabelecidas no artigo 29.º, n.º 
1, do Regulamento (CE) n.º 834/2007 no 
que diz respeito ao modo de produção 
biológico têm, ipso facto, direito ao 
pagamento referido no presente capítulo.

Os agricultores têm, ipso facto, direito ao 
pagamento referido no presente capítulo, 
caso se enquadrem nas categorias 
seguintes:

- que as terras aráveis da exploração 
cubram menos de 15 hectares;
- que as zonas Natura 2000 cubram mais 
de 50 % das terras agrícolas da 
exploração;
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- que as áreas abrangidas por medidas 
agroambientais e climáticas, em 
conformidade com o artigo 29.º do 
Regulamento (UE) n.º [...] [RDR] cubram 
mais de 50 % das terras agrícolas da 
exploração;
- que os agricultores satisfaçam as 
exigências estabelecidas no artigo 29.º, n.º 
1, do Regulamento (CE) n.º 834/2007 no 
que diz respeito ao modo de produção 
biológico.

Or. en

Alteração 59
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores que satisfaçam as 
exigências estabelecidas no artigo 29.º, n.º 
1, do Regulamento (CE) n.º 834/2007 no
que diz respeito ao modo de produção 
biológico têm, ipso facto, direito ao 
pagamento referido no presente capítulo.

Os agricultores têm direito, ipso facto, ao 
pagamento referido no presente capítulo 
quando fazem parte de pelo menos uma 
das seguintes categorias:

- agricultores que satisfaçam as 
exigências estabelecidas no artigo 29.º, n.º 
1, do Regulamento (CE) n.º 834/2007 no 
que diz respeito ao modo de produção 
biológica.
- agricultores que praticam uma 
agricultura de tipo intensivo com culturas 
arbóreas, plantas de alto fuste ou vinhas.
- agricultores que pertencem a 
organismos de tutela para a produção de 
produtos agrícolas abrangidos pela 
denominação de origem protegida e/ou 
indicação geográfica protegida.

Or. it

Justificação
Incluir regimes certificados na categoria «verde por definição» incentivará o 
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desenvolvimento desses regimes e a participação dos agricultores, o que criará incentivos de 
mercado adequados para uma agricultura mais sustentável.

Alteração 60
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O primeiro parágrafo só é aplicável às 
unidades de uma exploração agrícola que 
são utilizadas para produção biológica, 
em conformidade com o artigo 11.º do 
Regulamento (CE) n.º 834/2007.

Suprimido

Or. it

Alteração 61
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Artigo 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.º-A
A fim de garantir que as medidas 
ecológicas definidas aplicáveis pelos 
Estados-Membros no seu território para 
permitir um desempenho equivalente para 
o ambiente e para o clima, os 
Estados-Membros, de acordo com as 
respetivas disposições constitucionais e 
após consulta com as regiões, se aplicável, 
disponibilizam aos agricultores outras 
opções selecionadas de acordo com 
objetivos e especificidades climáticas e 
ambientais, das quais, uma terceira 
medida obrigatória, desde que as referidas 
opções tenham sido previamente 
aprovadas pela Comissão.
Os Estados-Membros comunicam a sua 
decisão à Comissão até 1 de agosto de 
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2013. A Comissão aprova o pacote de 
medidas adotadas pelos Estados-Membros
no prazo de dois meses após a notificação.

Or. it

Alteração 62
Czesław Adam Siekierski

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 15 hectares, o 
cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. A 
cultura principal não deve exceder 70 % 
das terras aráveis e as 2 principais culturas
não devem exceder 95 % das terras aráveis.

Or. en

Alteração 63
Czesław Adam Siekierski

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. O n.º 1 não é aplicável às 
explorações agrícolas:
- cujas terras aráveis sejam totalmente 
utilizadas para a produção de erva 
(semeada ou natural) ou outras 
forrageiras, totalmente deixadas em 
pousio, totalmente dedicadas a culturas 
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sob água durante uma parte significativa 
do ano, ou sujeitas a uma combinação 
destas utilizações, ou
- em que mais de 75 % da superfície 
agrícola elegível da exploração, coberta 
por prados e culturas permanentes, é 
utilizada para a produção de erva ou de 
outras culturas destinadas à alimentação 
animal, deixadas em pousio, ou para uma 
combinação destas.

Or. en

Alteração 64
Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Artigo 31 – título

Texto da Comissão Alteração

Prados permanentes Pastagens permanentes

Or. en

Alteração 65
Czesław Adam Siekierski

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 a 
manutenção da proporção de prados 
permanentes para o total de terras 
agrícolas. Esta obrigação é aplicada a 
nível nacional ou regional.

Os Estados-Membros que tenham aderido 
à UE antes de 2004 asseguram que as 
terras que estavam ocupadas por 
pastagens permanentes à data indicada 
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nos pedidos de ajuda para as superfícies 
para 2003 sejam mantidas como 
pastagens permanentes.
Os novos Estados-Membros, que aderiram 
à UE em 2004, asseguram que as terras 
ocupadas por pastagens permanentes em 
1 de maio de 2004 sejam mantidas como 
pastagens permanentes.
A Bulgária e a Roménia asseguram que 
as terras ocupadas por pastagens 
permanentes em 1 de janeiro de 2007 
sejam mantidas como permanentes.
Os Estados-Membros asseguram que a 
proporção mencionada no primeiro 
parágrafo (doravante referida como 
índice de referência) não foi reduzida em 
mais de 10 % em detrimento da área 
ocupada com prados permanentes 
relativamente ao ano de referência em 
causa, tal como referido no ponto 
anterior.
As disposições do presente número não se 
aplicam às terras ocupadas por prados 
permanentes a florestar, desde que a 
florestação seja compatível com o 
ambiente e excluindo as plantações de 
árvores de Natal e de espécies de 
crescimento rápido cultivadas a curto 
prazo.

Or. en

Alteração 66
Catherine Grèze

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 

Os agricultores mantêm como pastagens
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 
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denominadas «superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes».

denominadas «superfícies de referência 
ocupadas por pastagens permanentes».

Or. en

Justificação

Para assegurar uma abordagem verdadeiramente sustentável, o ano de referência para 
terras ocupadas por pastagens permanentes não deve ser 2014, mas sim 2011. Caso 
contrário, há fortes probabilidades de uma elevada quantidade de terra de pastagem ser 
arada e deixar de constituir pastagem antes de a reforma entrar em vigor.

Alteração 67
Luís Paulo Alves

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

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores com culturas permanentes 
como olivais, vinhas ou pomares, com 
exceção das culturas permanentes de 
sequeiro, devem aplicar práticas 
agronómicas específicas que impliquem 
uma perturbação do solo mínima e uma 
cobertura verde da superfície do solo.

Or. pt

Alteração 68
Catherine Grèze

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 %, no máximo, das suas 
superfícies de referência ocupadas por 
pastagens permanentes. Este limite não é 
aplicável em casos de força maior ou 
circunstâncias excecionais.

Or. en
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Alteração 69
Catherine Grèze

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 de referência 
ocupadas por pastagens permanentes, 
previsto no n.º 1, segundo parágrafo, à 
renovação das pastagens permanentes, à 
reconversão de terras agrícolas em 
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 
pastagens permanentes em caso de 
transferência de terras.

Or. en

Alteração 70
Catherine Grèze

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 
pastagens permanentes, sejam utilizados 
para uma infraestrutura ecológica, 
incluindo elementos paisagísticos, tais 
como sebes, muros de pedras, terras 
deixadas em pousio, socalcos preservados 
e habitats seminaturais. Não haverá 
ressementeira, lavoura, utilização de 
fertilizantes ou pesticidas. Podem ocorrer 
colheitas, lavras e pastoreio em 
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densidades que não conduzam à 
degradação da vegetação. Sempre que 
superfícies de mistura de prados, 
pastagens ou pasto estiverem a ser 
novamente plantados, podem ser 
incorporadas na mistura culturas 
adequadas de leguminosas em pastagens 
ou pastos para fins de pastoreio ou 
lavradio.

Or. en

Alteração 71
Luís Paulo Alves

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. Caso a superfície agrícola elegível 
ocupe mais de 20 hectares, os agricultores 
velam por que pelo menos 5% dos seus 
hectares elegíveis, definidos no artigo 25.º, 
n.º 2, com exclusão das superfícies 
ocupadas por prados permanentes, 
pastagens tradicionais e culturas 
permanentes definidos no artigo n.º 31-A, 
n.º 1, sejam superfícies de interesse 
ecológico, tais como terras deixadas em 
pousio, culturas permanentes de sequeiro, 
socalcos, elementos paisagísticos como 
sebes e muros de pedra, faixas de 
proteção, terras cultivadas com culturas 
de fixação do azoto e superfícies 
florestadas referidas no artigo 25.o, n.º 2, 
alínea b), subalínea ii).

Or. pt

Alteração 72
Czesław Adam Siekierski

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 Estados-Membros velam, a nível 
nacional ou regional, 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, superfícies agrícolas abrangidas 
por regimes agroambientais, superfícies 
sem fertilização por azoto e sem utilização 
de pesticidas, terras retiradas da 
produção, superfícies agrícolas 
abrangidas pela Natura 2000 ou outras 
superfícies de conservação da natureza, 
socalcos, elementos paisagísticos, faixas de 
proteção e superfícies florestadas referidas 
no artigo 25.º, n.º 2, alínea b), subalínea ii).

Or. en

Alteração 73
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1 A. Em derrogação do n.º 1, a 
percentagem mínima indicada no n.º 1 é 
reduzida para 3% no caso de grupos de 
agricultores que estabeleçam superfícies 
de interesse ecológico contínuas e 
adjacentes.

Or. pt

Alteração 74
Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. O n.º 1 não se aplica às superfícies 
agrícolas ocupadas por culturas frutícolas 
ou hortícolas ou às explorações cuja terra 
arável cubra menos do que 15 hectares.

Or. en

Alteração 75
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O apoio associado só pode ser concedido 
na medida necessária para criar um 
incentivo à manutenção dos níveis de 
produção atuais nas regiões em causa.

4. O apoio associado só pode ser concedido 
na medida necessária para criar um 
incentivo à manutenção dos níveis de 
emprego e/ou de produção atuais nas 
regiões em causa, nomeadamente nas 
zonas com condicionantes naturais, como 
as regiões insulares, e zonas 
ultraperiféricas.

Or. pt

Alteração 76
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4 A. Em caso de aplicação do artigo 20.º, 
os Estados-Membros podem estabelecer 
financiamentos diferentes para as regiões 
definidas nos termos desse mesmo artigo.

Or. pt
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Alteração 77
Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros velam por que 
não seja efetuado qualquer pagamento 
aos agricultores em relação aos quais se 
prove que, a partir da data de publicação 
da proposta do presente regulamento pela 
Comissão, dividiram as suas explorações 
com o único intuito de beneficiar do 
regime dos pequenos agricultores. O 
mesmo se aplica aos agricultores cujas 
explorações resultem dessa divisão.

Suprimido

Or. en

Alteração 78
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4 A. Em caso de aplicação do artigo 20.º, 
os Estados-Membros podem estabelecer 
financiamentos diferentes para as regiões 
definidas nos termos desse mesmo artigo.

Or. pt

Alteração 79
Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores que desejem participar no 
regime dos pequenos agricultores 

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

apresentam um pedido até uma data a 
fixar pelos Estados-Membros, mas não 
posterior a:
1. 15 de outubro de 2014 com efeitos a 
partir de 2014,
ou
2. 15 de outubro de 2015 com efeitos a 
partir de 2015.
A data fixada pelos Estados-Membros não 
pode no entanto ser anterior ao último dia 
para a apresentação de um pedido para o 
regime de pagamento de base.

Or. en

Justificação

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

Alteração 80
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Alteração 81
Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en
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Alteração 82
Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 83
Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 84
Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 85
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão, por meio de atos de 
execução, adota as medidas que, em 
situações de urgência, sejam necessárias e 
justificáveis para resolver problemas 
específicos. Essas medidas podem derrogar 
disposições do presente regulamento, mas 
apenas na medida e durante o período 
estritamente necessários. Tais atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 56.º, n.º 2.

1. A Comissão, por meio de atos de 
execução, adota as medidas que, em 
situações de urgência ou de catástrofe 
natural que afetem as produções agrícolas 
e os agricultores, sejam necessárias e 
justificáveis para resolver problemas 
específicos. Essas medidas podem derrogar 
disposições do presente regulamento, mas 
apenas na medida e durante o período 
estritamente necessários. Tais atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 56.º, n.º 2.

Or. pt


