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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Comissão apresentou, juntamente com a proposta para o Quadro Financeiro Plurianual para 
2014-2020, um conjunto de regulamentos que estabelecem o quadro legislativo da Política 
Agrícola Comum (PAC) para o período 2014-2020. Foram definidos três objetivos principais 
neste quadro, nomeadamente: 1) produção alimentar viável; 2) gestão sustentável dos recursos 
naturais e luta contra as alterações climáticas; e 3) desenvolvimento territorial equilibrado. 
Como referido pela Comissão, os dois pilares da PAC serão essenciais para responder de 
forma eficaz a estas questões que se encontram igualmente no centro das preocupações das 
regiões e dos territórios europeus. As novas regras para os pagamentos diretos devem 
assegurar uma distribuição equitativa e sustentável dos recursos. 

A relatora apoia plenamente a ideia de uma "ecologização" ambiciosa dos pagamentos diretos 
aos agricultores, que constitui uma das respostas aos atuais desafios ambientais e sociais. No 
entanto, a relatora considera que as atuais propostas são insuficientes para permitir a criação 
de sistemas avançados de agricultura sustentável, fundamentais para o desenvolvimento 
territorial sustentável das zonas rurais. A este respeito, a relatora propõe a implementação de 
medidas que permitam ter mais em conta os territórios rurais europeus.

Relativamente ao desenvolvimento regional, a relatora apela a que seja afetada uma maior 
proporção de limites máximos nacionais anuais ao apoio suplementar ao desenvolvimento 
rural. Seguindo o mesmo raciocínio, a relatora opõe-se a qualquer redução dos montantes 
consagrados ao desenvolvimento rural.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional 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 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 

(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 
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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 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão.

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 para estabelecer sistemas 
avançados de agricultura sustentável, a 
gestão ambiental e a atenuação das 
alterações climáticas; 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 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

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

melhoramento do desempenho ambiental, 
através de uma componente "ecologização" 
obrigatória dos pagamentos diretos que 
apoiará sistemas avançados de agricultura 
sustentável, a gestão ambiental e a 
atenuação das alterações climáticas, 
aplicável em toda a União. Para o efeito, os 
Estados-Membros devem utilizar uma 
parte dos seus limites máximos nacionais 
de pagamentos diretos para conceder um 
pagamento anual, em suplemento do 
pagamento de base, por práticas 
obrigatórias a seguir pelos agricultores, 
dirigidas prioritariamente a objetivos de 
política climática e ambiental. Tais práticas 
devem assumir a forma de ações anuais, 
extracontratuais, simples e generalizadas,
que vão além da condicionalidade e 
estejam relacionadas com a agricultura, tais 
como a rotação das culturas, a manutenção 
de prados permanentes e as infraestruturas
ecológicas. 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 
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do Regulamento (UE) n.º […] [RHZ]. do Regulamento (UE) n.º […] [RHZ].

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) A implementação de pagamentos a 
favor de sistemas avançados de 
agricultura sustentável, gestão ambiental 
e atenuação das alterações climáticas a 
nível regional, tal como previsto pelo 
presente regulamento, pode ser 
acompanhada pela criação de contratos 
territoriais celebrados entre autoridades 
regionais e agricultores. Os contratos 
territoriais permitem a definição de 
grandes ações específicas de incentivo, a 
serem executadas coletivamente em terras 
agrícolas elegíveis e tendo em vista 
proteger os recursos hídricos, a 
biodiversidade e os solos, em função das 
especificidades locais e com base em 
objetivos partilhados e mensuráveis.

Or. en

Alteração 4

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 

(29) 7% das terras aráveis por exploração 
agrícola serão utilizadas de forma a 
aumentar a biodiversidade funcional e, 
por conseguinte, a funcionalidade do 
ecossistema agrícola ou o fornecimento de 
bens públicos. Serão acrescentados a 
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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.

faixas de proteção, para criar 
infraestruturas agroecológicas para 
sistemas de agricultura sustentáveis, 
elementos que já são frequentemente 
elegíveis a título de medidas ambientais 
(por exemplo, sebes, valas, zonas húmidas 
e outros fragmentos de habitats 
seminaturais e outras características de 
paisagem elegíveis já existentes).  Em 
consequência, não se trata de "retirar 
terras à produção" nem de um "novo 
pousio" mas antes de uma melhoria da 
eficácia a longo prazo de todo o sistema. 
Com vista a assegurar uma aplicação 
eficiente e coerente das infraestruturas 
ecológicas, 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 
infraestruturas ecológicas mencionadas a 
título da medida. 

Or. en

Alteração 5

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 

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

agrícolas específicos sejam especialmente 
importantes por motivos económicos, 
ambientais e/ou sociais. O recurso ao 
apoio associado deve ser sujeito a uma 
avaliação de impacto específica realizada 
pelos Estados-Membros. 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, a práticas 
agrícolas sustentáveis e à gestão 
ambiental e ao emprego no setor agrícola 
nas regiões em causa, nomeadamente em 
zonas que enfrentam condicionantes 
naturais, como as regiões insulares e as 
zonas montanhosas. Tal apoio deve 
também ser disponibilizado aos 
agricultores que, em 31 de dezembro de 
2013, detenham direitos especiais ao 
pagamento atribuídos ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 e do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 e não 
disponham de hectares elegíveis para a 
ativação de direitos ao pagamento. No que 
diz respeito à aprovação de apoio 
associado voluntário superior a 10% do 
limite máximo nacional anual fixado por 
Estado-Membro, devem ser conferidos 
poderes à Comissão para adotar atos de 
execução sem aplicar o Regulamento (UE) 
n.º 182/2011.

Or. en
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 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 
adotam práticas agrícolas sustentáveis e 
avançadas, benéficas para a 
biodiversidade, a boa gestão da fertilidade 
dos solos e da água, o clima e o ambiente, 
e que vão para além das regras de 
condicionalidade.

Or. en
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Alteração 8

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) «Sistemas avançados de agricultura 
sustentável»: as práticas agrícolas que 
vão além das regras de base já existentes 
para a condicionalidade nos termos do 
Regulamento (UE) n.º [...] [RHZ] e que 
registem progressos contínuos na 
melhoria da gestão que fazem dos 
nutrientes naturais, ciclos de água e 
fluxos energéticos, de forma a reduzir os 
danos ambientais e o desperdício de 
recursos não renováveis, assim como 
manter um elevado grau de diversidade 
nas colheitas, produção animal e 
diversidade natural do sistema produtivo;

Or. en

Justificação

A evolução no sentido da utilização de práticas avançadas de agricultura sustentável é 
fundamental para o desenvolvimento territorial sustentável das zonas rurais.

Alteração 9

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

Texto da Comissão Alteração

(f-A) «Rotação da exploração»: cultivo de 
pelo menos quatro culturas diferentes, 
incluindo o cultivo de uma leguminosa;

Or. en
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Alteração 10

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

Texto da Comissão Alteração

(h-A) «Infraestrutura ecológica»: 
elementos de paisagem, agrossilvicultura, 
biodiversidade, gestão das águas e dos 
solos, biótopos, etc., que estabilizam e 
reforçam as práticas agroecológicas e os 
sistemas de gestão ambiental;

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 9 – título

Texto da Comissão Alteração

Agricultor ativo Exclusão dos pagamentos diretos

Or. en

Alteração 12

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) O terreno não é explorado ou gerido 
de forma ativa em boas condições 
agrícolas e ambientais, nos termos do 
artigo 4.º do presente regulamento, pelos 
requerentes destes pagamentos;

Or. en
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-B) São implementadas práticas 
agrícolas e de produção animal 
insustentáveis que infringem, de forma 
grave e sistemática, as regras de 
condicionalidade definidas no 
Regulamento (UE) n.º … [HZR] devido a 
uma gestão insuficiente de nutrientes e à 
consequente poluição dos recursos 
hídricos, densidades de ocupação 
demasiado elevadas para os hectares 
disponíveis, grande dependência de fontes 
de energia externas, descargas de 
biocidas, antibióticos, água e nutrientes;

Or. en

Justificação

A evolução no sentido da utilização de práticas avançadas de agricultura sustentável é 
fundamental para o desenvolvimento territorial sustentável das zonas rurais.

Alteração 14

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 

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

disponível para a concessão de pagamentos 
diretos.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem poder consagrar, a título suplementar, até 20% do seu 
orçamento nacional anual ao desenvolvimento rural, de forma a fortalecer o mesmo, tanto no 
quadro da Política Agrícola Comum como na perspetiva mais ampla do desenvolvimento 
regional para o qual o FEADER contribui, no quadro do regulamento que estabelece 
disposições comuns.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 1

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

Or. en

Justificação

O apoio da UE previsto para o desenvolvimento rural não deve ser reduzido, uma vez que tal 
pode prejudicar gravemente a coesão territorial, nomeadamente em regiões com uma 
percentagem elevada de zonas rurais desfavorecidas.
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Alteração 16

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, económicas e 
ambientais e o seu potencial agrícola 
regional, ou a sua estrutura institucional ou 
administrativa. De forma a evitar 
disparidades significativas na afetação 
regional dos pagamentos, será realizada 
uma avaliação ex-ante do impacto 
ambiental e socioeconómico para cada 
regime de pagamentos e sua definição 
correspondente.

Or. en

Justificação

Se os pagamentos históricos, que conduziram a uma repartição de recursos não equitativa e 
insustentável, continuassem a constituir a base de referência para os pagamentos seguintes, 
os esforços de desenvolvimento local e regional correriam o sério risco de serem 
prejudicados ou limitados.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros notificam a 
Comissão até 1 de agosto de 2013 da 
decisão a que se refere o n.º 1, juntamente 
com as medidas tomadas para aplicação 
dos n.os 2 e 3.

5. Os Estados-Membros notificam a 
Comissão até 1 de agosto de 2013 da 
decisão a que se refere o n.º 1, juntamente 
com as medidas tomadas para aplicação 
dos n.os 2 e 3. A notificação e todos os 
documentos que a acompanham são 
tornados públicos na sua integralidade.
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Or. en

Alteração 18

Proposta de regulamento
Título III – capítulo 2 – título

Texto da Comissão Alteração

Pagamento por práticas agrícolas 
benéficas para o clima e o ambiente

Pagamentos pela criação de sistemas 
avançados de agricultura sustentável, 
gestão ambiental e atenuação das 
alterações climáticas

Or. en

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.º-A
A implementação de pagamentos a favor 
de sistemas avançados de agricultura 
sustentável, gestão ambiental e atenuação 
das alterações climática a nível regional, 
conforme previsto nos artigos 20.º e 29.º, 
pode ser acompanhada pela introdução de 
contratos territoriais entre autoridades 
regionais e agricultores, tendo em conta o 
limite máximo de 30% previsto no artigo 
33.º. Os contratos territoriais permitem a 
definição de grandes ações específicas de 
incentivo, a serem executadas 
coletivamente em terras agrícolas 
elegíveis e tendo em vista proteger os 
recursos hídricos, a biodiversidade e os 
solos, em função das especificidades 
locais e com base em objetivos partilhados 
e mensuráveis.
(a inserir como novo artigo antes do artigo 
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29.º)

Or. en

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – proémio

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 
realizarão durante o período 
compreendido entre 2014 e 2020 nos seus 
hectares elegíveis, definidos no artigo 25.º, 
n.º 2, uma transição dinâmica no sentido 
de sistemas de agricultura sustentável que 
respondam de forma integrada a desafios 
ambientais, climáticos, de biodiversidade 
e de gestão do solo e dos recursos 
hídricos, o que significa:

Or. en

Justificação

A evolução no sentido da utilização de sistemas avançados de agricultura sustentável é 
fundamental para o desenvolvimento territorial sustentável das zonas rurais.

Alteração 21

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 

(a) Dispor de quatro culturas diferentes em 
rotação nas suas terras aráveis, sempre que 
as terras aráveis do agricultor cubram mais 
de 10 hectares e não sejam totalmente 
utilizadas para a produção de erva 
(semeada ou natural), totalmente deixadas 
em pousio ou totalmente dedicadas a 
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durante uma parte significativa do ano; culturas sob água durante uma parte 
significativa do ano; e ainda

Or. en

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Estabelecer uma infraestrutura
ecológica na sua superfície agrícola.

Or. en

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os agricultores que respeitem outros 
sistemas agroecológicos na sua 
exploração agrícola que contribuam de 
forma significativa para a redução da 
utilização de pesticidas, preservação e 
melhoria da fertilidade dos solos, e 
atenuação das alterações climáticas, 
poderão beneficiar do pagamento previsto 
no presente capítulo.

Or. en

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 30 – título

Texto da Comissão Alteração

Diversificação das culturas Rotação de culturas, diversificação das 
culturas e culturas de cobertura

Or. en

Alteração 26

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 

1. Sempre que as terras aráveis do 
agricultor cubram mais de 10 hectares e 
não sejam totalmente utilizadas para a 
produção de erva (semeada ou natural), 
totalmente deixadas em pousio ou 
totalmente dedicadas a culturas sob água 
durante uma parte significativa do ano, o 
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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.

cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, numa rotação de quatro culturas 
diferentes ou em quatro anos consecutivos 
de pousio. Nenhuma dessas quatro
culturas deve ocupar menos de 10% das 
terras aráveis e a principal não deve
exceder 50% das terras aráveis. Devido ao 
seu impacto positivo sobre a fertilidade e 
produtividade dos solos, é possível 
integrar misturas herbáceas bianuais na 
rotação.

Or. en

Justificação

De forma a aumentar os benefícios ambientais e socioeconómicos de uma diversificação 
saudável de culturas (diversificação das práticas agrícolas, estabilização do rendimento dos 
agricultores, redução da utilização de pesticidas), nenhuma das culturas deve cobrir menos 
de 10% das terras e a cultura principal não deverá exceder 50%.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 32 – título

Texto da Comissão Alteração

Superfície de interesse ecológico Infraestruturas ecológicas

Or. en

Alteração 28

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 

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 infraestruturas ecológicas, incluindo 
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deixadas em pousio, socalcos, elementos 
paisagísticos, faixas de proteção e 
superfícies florestadas referidas no artigo 
25.º, n.º 2, alínea b), subalínea ii).

elementos paisagísticos como sebes, 
muros de pedra, terras deixadas em 
pousio, socalcos preservados e habitats 
seminaturais. Estas superfícies não 
podem ser sujeitas a segunda sementeira, 
lavoura, utilização de fertilizantes ou de 
pesticidas. Pode proceder-se à recolha, 
ceifa e pastagem na medida em que não 
provoque a degradação da vegetação. 
Quando forem criadas novas superfícies 
mistas de prados e pastagens, podem ser 
incorporadas culturas adequadas de 
leguminosas na mistura de espécies para 
pastagem, elementos paisagísticos, faixas 
de proteção e superfícies florestadas 
referidas no artigo 25.º, n.º 2, alínea b), 
subalínea ii).

Or. en

Justificação

A melhoria dos serviços ecossistémicos e o desenvolvimento de infraestruturas ecológicas são 
fundamentais para o desenvolvimento rural sustentável. As superfícies florestadas não devem 
ser aqui incluídas, apenas os habitats seminaturais em zonas que não tenham sido cultivadas, 
semeadas, fertilizadas ou pulverizadas. Os elementos paisagísticos existentes devem ser 
incluídos no cálculo das zonas das infraestruturas ecológicas.

Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. As zonas de infraestruturas 
ecológicas incluem culturas ou práticas 
de gestão dos solos específicas locais ou 
regionais que apoiem o processo de 
transição para sistemas de agricultura 
sustentáveis e uma melhor gestão 
ambiental, nos termos dos artigos 29.º, 
30.º e 31.º.

Or. en
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Justificação

A promoção de práticas agrícolas locais e regionais específicas é fundamental para o 
desenvolvimento territorial rural sustentável.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 31

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 32

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 
sociais e/ou ambientais.

2. O apoio associado só pode ser concedido 
a setores ou regiões de um Estado-Membro 
em que tipos específicos de agricultura ou 
setores agrícolas específicos enfrentam 
certas dificuldades e são especialmente 
importantes por motivos económicos e/ou 
sociais e/ou ambientais. Será portanto 
objeto de uma avaliação de impacto 
específica realizada pelos 
Estados-Membros em causa e 
comunicada à Comissão.

Or. en

Alteração 33

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 
produção atuais, a práticas agrícolas 
sustentáveis e à gestão ambiental e ao 
emprego no setor agrícola, nas regiões em 
causa, nomeadamente em zonas que 
enfrentam condicionantes naturais, tais 
como regiões insulares e zonas 
montanhosas, de acordo com as condições 
estabelecidas no n.º 2.

Or. en
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Justificação

Os desafios específicos das zonas que enfrentam condicionantes naturais devem ser 
devidamente tidos em conta.


