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6.3.2013 B7-0079/107 

Alteração  107 

Mairead McGuinness 

em nome do Grupo PPE 

 

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 – n.º 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os agricultores com direito a um 

pagamento ao abrigo do regime de 

pagamento de base referido no capítulo 1 

observam nos seus hectares elegíveis, 

definidos no artigo 25.º, n.º 2, as seguintes 

práticas agrícolas benéficas para o clima e 

o ambiente: 

1. 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: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/108 

Alteração  108 

Mairead McGuinness 

em nome do Grupo PPE 

 

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 - 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) Diversificação das culturas; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/109 

Alteração  109 

Mairead McGuinness 

em nome do Grupo PPE 

 

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 – n.º 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Manter os prados permanentes 

existentes na sua exploração; e 

b) Manutenção dos prados permanentes 

existentes na sua exploração; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/110 

Alteração  110 

Mairead McGuinness 

em nome do Grupo PPE 

 

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 – n.º 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Dispor de uma superfície de interesse 

ecológico na sua superfície agrícola. 

c) Disposição de uma superfície de 

interesse ecológico na sua superfície 

agrícola. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/111 

Alteração  111 

Mairead McGuinness 

em nome do Grupo PPE 

 

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 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Sem prejuízo dos n.ºs 3 e 4 e da 

aplicação da disciplina financeira, das 

reduções lineares em conformidade com o 

artigo 7.º e de quaisquer reduções e 

sanções impostas nos termos do 

Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], os 

Estados-Membros concedem o pagamento 

a que se refere o presente capítulo aos 

agricultores que, das três práticas referidas 

no n.º 1, observam as que sejam 

pertinentes no seu caso, e em função do 

seu cumprimento dos artigos 30.º, 31.º e 

32.º. 

2. Sem prejuízo dos n.ºs 3, 4 e 4-A e da 

aplicação da disciplina financeira e 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 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. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/112 

Alteração  112 

Mairead McGuinness 

em nome do Grupo PPE 

 

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 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os agricultores cujas explorações 

estejam total ou parcialmente situadas em 

áreas abrangidas pelas Diretivas 

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

pagamento previsto no presente capítulo, 

desde que observem as práticas referidas 

no presente capítulo na medida em que as 

mesmas sejam compatíveis na exploração 

em causa com os objetivos de tais 

diretivas. 

3. Os agricultores têm, ipso facto, direito 

ao pagamento referido no presente 

capítulo, caso se enquadrem numa ou em 

várias das categorias seguintes: 

Or. en 

 

 


