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6.3.2013 B7-0079/104 

Alteração  104 

Luis Manuel Capoulas Santos 

em nome do Grupo S&D 

 

Mandato de negociações interinstitucionais, B7-0079/2013 

sob a forma de alterações legislativas 

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Decisão sobre a abertura e o mandato de negociações interinstitucionais sobre os pagamentos 

diretos aos agricultores no âmbito dos regimes de apoio previstos na Política Agrícola 

Comum  

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Proposta de regulamento 

Considerando 29-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (29-A) Com o objetivo de melhorar o 

ambiente, combater o aquecimento global 

e melhorar as condições agronómicas, a 

Comissão deve submeter, sem demora, um 

plano estratégico de abastecimento de 

proteínas vegetais, que permitirá, 

simultaneamente, à União reduzir a sua 

acentuada dependência face a fontes 

exteriores de abastecimento. Este plano 

deve permitir o desenvolvimento das 

culturas oleoproteaginosas e de 

leguminosas ao abrigo da política 

agrícola comum e incentivar a 

investigação agronómica em matéria de 

variedades adaptadas e de alto 

rendimento. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/105 

Alteração  105 

Luis Manuel Capoulas Santos 

em nome do Grupo S&D 

 

Mandato de negociações interinstitucionais, B7-0079/2013 

sob a forma de alterações legislativas 

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Decisão sobre a abertura e o mandato de negociações interinstitucionais sobre os pagamentos 

diretos aos agricultores no âmbito dos regimes de apoio previstos na Política Agrícola 

Comum  

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

Redução progressiva e limitação do 

pagamento 

Redução progressiva e limitação do 

pagamento de base 

1. O montante dos pagamentos diretos a 

conceder a um agricultor ao abrigo do 

presente regulamento num dado ano civil é 

reduzido do seguinte modo:  

1. O montante dos pagamentos diretos a 

conceder a um agricultor ao abrigo do 

presente regulamento num dado ano civil é 

reduzido do seguinte modo:  

–  de 20 % na fração superior a 150.000 

EUR e até 200.000 EUR,  

–  de 25 % na fração superior a 70.000 

EUR e até 100.000 EUR,  

–  de 40 % na fração superior a 150.000 

EUR e até 200.000 EUR,  

–  de 50 % na fração superior a 10.000 

EUR e até 150 00 EUR,  

–  de 70 % na fração superior a 250.000 

EUR e até 300.000 EUR,  

–  de 80 % na fração superior a 150.000 

EUR,  

–  de 100 % na fração superior a 300 000 

EUR.  

–  o montante máximo obtido após a 

aplicação das referidas reduções é de 

200 000 EUR.  

 1-A. O n.º 1 não se aplica às cooperativas 

nem a outras entidades jurídicas que 

agrupem diversos agricultores que 

beneficiem de pagamentos diretos e que 

recebam e canalizem os pagamentos antes 

de os distribuir integralmente aos seus 

membros, os quais estão sujeitos, a título 

individual, ao disposto no n.º 1. 

2. O montante referido no n.º 1 é calculado 2. O montante referido no n.º 1 é calculado 
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subtraindo os salários efetivamente pagos e 

declarados pelo agricultor no ano anterior, 

incluindo os impostos e as contribuições 

sociais relacionadas com o emprego, do 

montante total dos pagamentos diretos 

inicialmente devidos ao agricultor, não 

tendo em conta os pagamentos a conceder 

em conformidade com o título III, capítulo 

2, do presente regulamento.  

subtraindo os salários efetivamente pagos e 

declarados pelo agricultor no ano anterior, 

incluindo os impostos e as contribuições 

sociais relacionadas com o emprego, assim 

como os encargos resultantes do recurso a 

contratantes para atividades agrícolas 

específicas, do montante total dos 

pagamentos diretos inicialmente devidos 

ao agricultor, não tendo em conta os 

pagamentos a conceder em conformidade 

com o título III, capítulo 2, do presente 

regulamento.  

 2-A. Todos os montantes deduzidos nos 

termos do presente artigo devem 

permanecer na dotação nacional para os 

pagamentos diretos do Estado-Membro 

estabelecida no anexo II. 

 Todos os anos, os Estados-Membros 

podem decidir atribuir uma parte dos 

montantes totais estimados previstos no 

n.º 1 a outras medidas do âmbito do 

primeiro pilar ou a medidas do âmbito do 

segundo pilar abrangidas pelo 

Regulamento (UE) n.º [.../...] [RDR], 

nomeadamente medidas de inovação e 

agroambientais. 

3. 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, criaram artificialmente as 

condições para evitar os efeitos do presente 

artigo.  

3. 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, criaram artificialmente as 

condições para evitar os efeitos do presente 

artigo.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/106 

Alteração  106 

Luis Manuel Capoulas Santos 

em nome do Grupo S&D 

 

Mandato de negociações interinstitucionais, B7-0079/2013 

sob a forma de alterações legislativas 

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Decisão sobre a abertura e o mandato de negociações interinstitucionais sobre os pagamentos 

diretos aos agricultores no âmbito dos regimes de apoio previstos na Política Agrícola 

Comum  

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 29 

 

Texto da Comissão Alteração 

Regras gerais Regras gerais 

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. Deve ser concedido aos agricultores 

com direito a um pagamento ao abrigo do 

regime de pagamento de base referido no 

capítulo 1 um pagamento anual adicional 

para práticas agrícolas benéficas para o 

clima e o ambiente, desde que observem 

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) Diversificação das culturas; 

b) Manter os prados permanentes 

existentes na sua exploração;  e 

b) Manutenção dos prados permanentes 

existentes na sua exploração;  

c) Dispor de uma superfície de interesse 

ecológico na sua superfície agrícola.  

c) Disposição de uma superfície de 

interesse ecológico na sua superfície 

agrícola.  
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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, 4 e 4-A e da 

aplicação da disciplina financeira, das 

reduções lineares em conformidade com o 

artigo 7.º, 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 aplicáveis à sua exploração, e em 

função do seu cumprimento dos artigos 

30.º, 31.º e 32.º. 

3. Os agricultores cujas explorações 

estejam total ou parcialmente situadas em 

áreas abrangidas pelas Diretivas 

92/43/CEE ou 2009/147/CE têm direito ao 

pagamento previsto no presente capítulo, 

desde que observem as práticas referidas 

no presente capítulo na medida em que as 

mesmas sejam compatíveis na exploração 

em causa com os objetivos de tais 

diretivas.  

3. Os agricultores têm, ipso facto, direito 

ao pagamento referido no presente 

capítulo, caso se enquadrem nas categorias 

seguintes: 

 – agricultores que respeitem os requisitos 

previstos no artigo 29.º, n.º 1, do 

Regulamento (CE) n.º 834/2007 no que 

respeita à produção biológica; ou 

 – beneficiários dos pagamentos 

agroambientais e climáticos estabelecidos 

no artigo 29.º do Regulamento (UE) n.º 

[...] [RDR], ou 

 – agricultores cujas explorações estejam 

situadas em zonas da rede «Natura 2000» 

abrangidas pelas Diretivas 92/43/CEE ou 

2009/147/CE, 

 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, ou que 

estão abrangidas pelas medidas 

agroambientais e climáticas, de acordo 

com o artigo 29.º do Regulamento (UE) 

n.º [...] [RDR], ou situadas em áreas 

abrangidas pelas Diretivas 92/43/CEE ou 
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2009/147/CE.  

4. 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.  

4. Nos casos em que mais de 75 % da 

superfície agrícola elegível da exploração 

agrícola esteja coberta por prados 

permanentes ou pastagens permanentes, 

ou seja utilizada para a produção de erva 

ou de outras forrageiras, ou seja dedicada 

a culturas sob água durante uma parte 

significativa do ano e em que as terras 

agrícolas elegíveis restantes não excedam 

os 50 hectares, os agricultores estão 

isentos das obrigações referidas nos 

artigos 30.º e 32.º.  

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. 

 

 4-A. Os agricultores cuja exploração seja 

certificada por sistemas nacionais ou 

regionais de certificação ambiental serão 

considerados cumpridores das práticas 

agrícolas pertinentes referidas no n.º 1, 

desde que estes sistemas cumpram as 

seguintes condições: 

 – devem abranger a parte da exploração 

do agricultor que está sujeita às respetivas 

práticas pertinentes referidas no n.º 1; e  

 – devem ter, pelo menos, o mesmo tipo de 

impacto das práticas pertinentes referidas 

no n.º 1. 

5. O pagamento referido no n.º 1 tem a 

forma de um pagamento anual por hectare 

elegível declarado de acordo com o artigo 

26.º, n.º 1, cujo montante é calculado 

anualmente dividindo o montante 

resultante da aplicação do artigo 33.º, n.º 1, 

pelo número total de hectares elegíveis 

declarados no Estado-Membro em causa de 

acordo com o artigo 26.º.  

5. O pagamento referido no n.º 1 tem a 

forma de um pagamento anual por hectare 

elegível declarado de acordo com o artigo 

26.º, n.º 1, cujo montante é calculado 

anualmente dividindo o montante 

resultante da aplicação do artigo 33.º, n.º 1, 

pelo número total de hectares elegíveis 

declarados no Estado-Membro em causa de 

acordo com o artigo 26.º.  

 5-A. Em derrogação do n.º 5 do presente 

artigo, para os Estados-Membros que 

aplicam o artigo 22.º-A do presente 

regulamento, o pagamento referido no n.º 

1 do presente artigo, que representa 30 % 
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da dotação nacional em conformidade 

com o artigo 33.º, n.º 1, pode ser 

concedido aos agricultores como 

percentagem do pagamento de base. 

 5-B. A Comissão deve ter poderes para 

adotar atos delegados de acordo com o 

artigo 55.º, a fim de validar os sistemas de 

certificação referidos no n.º 4-A, no 

intuito de garantir que estes regimes 

tenham um impacto pelo menos 

equivalente ao das práticas pertinentes 

referidas no n.º 1. 

 Estes sistemas de certificação podem 

incluir as seguintes medidas: 

 – um plano de gestão de nutrientes na 

exploração agrícola; 

 – um plano de eficiência energética na 

exploração, incluindo a otimização da 

utilização de efluentes; 

 – um plano de ação em matéria de 

biodiversidade, que inclua a criação e a 

manutenção de corredores de 

biodiversidade; 

 – um plano de gestão da água; 

 – a cobertura do solo; 

 – a gestão integrada de pragas. 

Or. en 

 

 


