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6.3.2013 B7-0079/113 

Alteração  113 

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 – travessão 1 (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 - agricultores que satisfaçam os requisitos 

estabelecidos no artigo 29.º, n.º 1, do 

Regulamento (CE) n.º 834/2007 no que 

diz respeito à produção biológica; ou 

Or. en 
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PT Unida na diversidade PT 

 

6.3.2013 B7-0079/114 

Alteração  114 

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 – travessão 2 (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 - beneficiários de pagamentos 

agroambientais e climáticos, estabelecidos 

por força do artigo 29.º do Regulamento 

(UE) n.º [...] [RDR]; ou 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/115 

Alteração  115 

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 – travessão 3 (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 - agricultores cujas explorações estejam 

situadas em zonas da rede «Natura 2000» 

abrangidas pelas Diretivas 92/43/CEE ou 

2009/147/CE. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/116 

Alteração  116 

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 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. 

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. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/117 

Alteração  117 

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 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. en 
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PT Unida na diversidade PT 

 

6.3.2013 B7-0079/118 

Alteração  118 

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 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-A. Os agricultores cuja exploração seja 

certificada por sistemas nacionais ou 

regionais de certificação ambiental são 

considerados cumpridores das práticas 

agrícolas pertinentes referidas no n.º 1, 

desde que estes sistemas tenham um 

impacto pelo menos equivalente ao das 

práticas pertinentes referidas no n.º 1. 

 A Comissão deve ter poderes para adotar 

atos delegados de acordo com o artigo 

55.º, a fim de garantir que a superfície 

agrícola abrangida pelo regime cobre 

uma percentagem mínima da superfície 

total da exploração do agricultor. 

Or. en 
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PT Unida na diversidade PT 

 

6.3.2013 B7-0079/119 

Alteração  119 

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 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 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 % 

da dotação nacional em conformidade 

com o artigo 33.º, n.º 1, pode ser 

concedido aos agricultores como 

percentagem do pagamento de base. 

Or. en 
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PT Unida na diversidade PT 

 

6.3.2013 B7-0079/120 

Alteração  120 

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 5-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 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 sistemas 

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 de biodiversidade, 

incluindo a criação e a manutenção de 

corredores de biodiversidade; 

 - um plano de gestão da água; 

 - a cobertura dos solos; 

 - a gestão integrada de pragas. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/121 

Alteração  121 

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 39 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A fim de financiar o apoio associado 

voluntário, os Estados-Membros podem 

decidir, até 1 de agosto do ano anterior ao 

primeiro ano de aplicação de tal apoio, 

utilizar até 5 % do respetivo limite máximo 

nacional anual fixado no anexo II. 

1. A fim de financiar o apoio associado 

voluntário, os Estados-Membros podem 

decidir, até 1 de agosto do ano anterior ao 

primeiro ano de aplicação de tal apoio, 

utilizar até 10 % do respetivo limite 

máximo nacional anual fixado no anexo II. 

Or. en 

 

 


