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6.3.2013 B7-0079/122 

Alteração  122 

Astrid Lulling, Michel Dantin, Mathieu Grosch, Ivo Belet, Jean-Pierre Audy, Jean-Paul 

Gauzès e outros 

 

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)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

Proposta de regulamento 

Artigo 36 – n.º 5 – alínea a-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 a) Em derrogação ao disposto no n.º 1 e 

no n.º 2, os Estados-Membros podem 

atribuir um montante forfetário, o qual 

não deve exceder os montantes fixados no 

anexo [...]; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/123 

Alteração  123 

Astrid Lulling, Michel Dantin, Mathieu Grosch, Ivo Belet, Jean-Pierre Audy, Jean-Paul 

Gauzès e outros 

 

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)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

Proposta de regulamento 

Artigo 37 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Com base na percentagem estimada 

notificada pelos Estados-Membros nos 

termos do n.º 1, a Comissão, por meio de 

atos de execução, fixa o limite máximo 

correspondente para o pagamento 

referido no artigo 36.º, numa base anual. 

Os referidos atos de execução são adotados 

pelo procedimento de exame a que se 

refere o artigo 56.º, n.º 2. 

4. A Comissão, por meio de atos de 

execução, estabelece o seguinte numa 

base anual: 

 - os limites máximos do pagamento a que 

se refere o artigo 36.º com base ou na 

percentagem estimada ou na percentagem 

fixada notificada pelos Estados-Membros 

nos termos do n.º 1; 

 - os montantes fixados no anexo [...] com 

base na dimensão média das explorações 

agrícolas geridas por jovens agricultores e 

no valor médio dos direitos detidos pelos 

agricultores. 

 Os referidos atos de execução são adotados 

pelo procedimento de exame a que se 

refere o artigo 56.º, n.º 2. 

Or. en 
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