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6.3.2013 B7-0079/124 

Alteração  124 

James Nicholson 

em nome do Grupo ECR 
 
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 21 

 
Texto da Comissão Alteração 

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído mais 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
reduzindo a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União. Para 
assegurar uma distribuição mais 
equitativa do apoio direto, tendo 
simultaneamente em conta as diferenças 
ainda existentes em termos de níveis 
salariais e de custos dos fatores de 
produção, é conveniente que os níveis de 
apoio direto por hectare sejam 
progressivamente ajustados. Os Estados-
Membros cujo nível de pagamentos 
diretos seja inferior a 90 % da média 
devem reduzir de um terço o diferencial 
entre o seu nível atual e este nível. Esta 
convergência deve ser financiada 
proporcionalmente por todos os Estados-

(21) Devido à sucessiva integração de 
vários setores no regime de pagamento 
único e ao consequente período de 
adaptação concedido aos agricultores, 
tornou-se cada vez mais difícil justificar a 
existência de significativas diferenças 
individuais do nível de apoio por hectare 
resultante da utilização de referências 
históricas. Por conseguinte, o apoio direto 
ao rendimento deve ser distribuído 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
eliminando a relação com referências 
históricas e tendo em conta o contexto 
global do orçamento da União, em 
conformidade com o artigo 39.º, n.º 2, do 
Tratado que permite, na política agrícola, 
tomar em consideração as disparidades 
entre regiões e não entre Estados-
Membros, e com o artigo 40.º, n.º 2, que 
exclui a discriminação entre produtores 
agrícolas na União.  
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Membros cujo nível de pagamentos 
diretos seja superior à média da União. 
Além disso, todos os direitos ao 
pagamento ativados em 2019 num Estado-
Membro ou numa região devem ter um 
valor unitário uniforme, resultante de um 
processo de convergência que deve 
realizar-se por etapas lineares ao longo do 
período de transição. Todavia, a fim de 
evitar consequências financeiras 
perturbadoras para os agricultores, os 
Estados-Membros que tenham utilizado o 
regime de pagamento único, e 
especialmente o modelo histórico, devem 
ser autorizados a ter parcialmente em 
conta fatores históricos no cálculo do 
valor dos direitos ao pagamento no 
primeiro ano de aplicação do novo 
regime. É conveniente que o debate do 
próximo quadro financeiro plurianual 
para o período com início em 2021 se 
focalize igualmente no objetivo da 
convergência integral, através da 
distribuição equitativa do apoio direto em 
toda a União Europeia durante esse 
período. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/125 

Alteração  125 

James Nicholson 

em nome do Grupo ECR 
 
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 26 

 
Texto da Comissão Alteração 

(26) Um dos objetivos da nova PAC é o 
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» 

Suprimido 
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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 do Regulamento 
(UE) n.º […] [RHZ]. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/126 

Alteração  126 

James Nicholson 

em nome do Grupo ECR 
 
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 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 
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 

(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 
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. O apoio 
associado só deve ser concedido na medida 
necessária para criar um incentivo à 
manutenção dos níveis de produção atuais 
nessas regiões e de modo a garantir a 
devida observância dessa condição. 
Devem ser concedidos poderes à 
Comissão para monitorizar os níveis de 
produção nos setores e regiões onde for 
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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. 

usada esta forma de apoio e, se 
necessário, obrigar os Estados-Membros a 
reduzirem a percentagem de pagamentos 
diretos efetuados sob a forma de apoio 
associado. 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. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/127 

Alteração  127 

James Nicholson 

em nome do Grupo ECR 
 
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 6 – n.º 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Os pagamentos diretos devem ser 
distribuídos pelos Estados-Membros de 
molde a que cada Estado-Membro receba, 
como limite máximo nacional, um 
montante correspondente ao número de 
hectares abrangidos por pedidos de 
pagamentos diretos em 2013 multiplicado 
pela taxa média de pagamentos diretos em 
toda a União em 2013. Os Estados-
Membros nos quais a média de 
pagamentos diretos por hectare, calculada 
tomando como base os pagamentos em 
2013, exceda 110% dos pagamentos 
médios na União poderão fazer 
pagamentos adicionais a cargo do seu 
orçamento nacional num montante que 
não exceda dois terços da diferença entre 
o montante médio dos pagamentos diretos 
nesses países e a média da União em 
2013. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/128 

Alteração  128 

James Nicholson 

em nome do Grupo ECR 
 
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 7 – n.º 1 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Sem prejuízo do artigo 8.º, o montante 
total dos pagamentos diretos que, nos 
termos dos títulos III, IV e V, podem ser 
concedidos num Estado-Membro em 
relação a um ano civil, após aplicação do 
artigo 11.º, não pode exceder os limites 
máximos fixados no anexo III do presente 
regulamento. 

1. Sem prejuízo do artigo 8.º, o montante 
total dos pagamentos diretos que, nos 
termos dos títulos III, IV e V, podem ser 
concedidos num Estado-Membro em 
relação a um ano civil, após aplicação do 
artigo 11.º, se for caso disso, não pode 
exceder os limites máximos fixados no 
anexo III do presente regulamento. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/129 

Alteração  129 

James Nicholson 

em nome do Grupo ECR 
 
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 7 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Para cada Estado-Membro e cada ano, o 
produto estimado da limitação referida no 
artigo 11.º, refletido pela diferença entre os 
limites máximos nacionais fixados no 
anexo II, aos quais é adicionado o 
montante disponível em conformidade com 
o artigo 44.º, e os limites máximos líquidos 
fixados no anexo III, é disponibilizado sob 
a forma de apoio da União a medidas ao 
abrigo da programação de 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER, como especificado no 
Regulamento (UE) n.º […] [RDR]. 

2. Para cada Estado-Membro e cada ano, o 
produto estimado da limitação referida no 
artigo 11.º, quando aplicável, refletido pela 
diferença entre os limites máximos 
nacionais fixados no anexo II, aos quais é 
adicionado o montante disponível em 
conformidade com o artigo 44.º, e os 
limites máximos líquidos fixados no anexo 
III, é disponibilizado sob a forma de apoio 
da União a medidas ao abrigo da 
programação de desenvolvimento rural 
financiada pelo FEADER, como 
especificado no Regulamento (UE) n.º […] 
[RDR]. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/130 

Alteração  130 

James Nicholson 

em nome do Grupo ECR 
 
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 – n.º 1 – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

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. Os Estados-Membros podem decidir 
que o montante dos pagamentos diretos a 
conceder a um agricultor ao abrigo do 
presente regulamento num dado ano civil 
seja reduzido do seguinte modo: 

Or. en 



 

AM\929518PT.doc  PE503.600v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 
6.3.2013 B7-0079/131 

Alteração  131 

James Nicholson 

em nome do Grupo ECR 
 
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 22 – n.º 3-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 
3-A. Os Estados-Membros que aplicaram 
o regime de pagamento único por 
superfície previsto no Regulamento (CE) 
n.º 73/2009 podem limitar o cálculo do 
valor unitário dos direitos ao pagamento 
previsto no n.º 1 a um montante 
correspondente a, pelo menos, 40 % do 
limite máximo nacional ou regional 
estabelecido de acordo com os artigos 19.º 
ou 20.º, após aplicação da redução linear 
prevista no artigo 23.º, n.º 1, ou, quando 
aplicável, no artigo 23.º, n.º 2.  

 
Esses Estados-Membros podem aumentar 
o valor nacional ou regional dos direitos 
ao pagamento, calculado em 
conformidade com o n.º 1, nos casos em 
que o valor total dos direitos ao 
pagamento detidos por um agricultor a 
título do regime de pagamento de base 
seja inferior ao valor total da ajuda, 
recebida por esse agricultor em qualquer 
ano civil no período compreendido entre 
2009 e 2013, ao abrigo do Regulamento 
(CE) n.º 73/2009.  

 
Para o efeito, o valor unitário nacional ou 
regional de cada um dos direitos ao 
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pagamento do agricultor em causa é 
aumentado de uma parte da diferença 
entre o valor total dos direitos ao 
pagamento a título do regime de 
pagamento de base e o valor total da 
ajuda, que esse agricultor recebeu no ano 
escolhido pelo Estado-Membro em 
conformidade com o segundo parágrafo 
ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 
73/2009.  

 
Para o cálculo do aumento, os Estados-
Membros podem ter em conta todo o 
apoio concedido ao agricultor em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º73/2009 no ano que escolheram nos 
termos do segundo parágrafo que não 
consista em pagamentos a título do 
regime de pagamento único, desde que 
tenham decidido não aplicar o apoio 
associado voluntário previsto no título IV 
do presente regulamento aos setores em 
causa. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/132 

Alteração  132 

James Nicholson 

em nome do Grupo ECR 
 
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 

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: 

Suprimido 

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; 

 

b) Manter os prados permanentes 
existentes na sua exploração; e ainda  

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

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 
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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. 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/133 

Alteração  133 

James Nicholson 

em nome do Grupo ECR 
 
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 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Em derrogação do n.º 1, os Estados-
Membros podem decidir utilizar até 10 % 
do limite máximo nacional anual fixado 
no anexo II, desde que: 

Suprimido 

a) Tenham aplicado, até 31 de dezembro 
de 2013, o regime de pagamento único 
por superfície estabelecido no título V do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 ou 
financiado medidas ao abrigo do artigo 
111.º desse regulamento ou estejam 
abrangidos pela derrogação prevista no 
artigo 69.º, n.º 5, ou, no caso de Malta, no 
artigo 69.º, n.º 1, do mesmo regulamento; 
e/ou 

 

b) Tenham atribuído durante, pelo menos, 
um ano no período 2010-2013 mais de 
5 % do seu montante disponível para 
concessão dos pagamentos diretos 
previstos nos títulos III, IV e V do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, com 
exceção do título IV, capítulo 1, secção 6, 
ao financiamento das medidas previstas 
no título III, capítulo 2, secção 2, do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, do apoio 
previsto no artigo 68.o, n.º 1, alíneas a), 
subalíneas i) a iv), b) e e), desse 
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regulamento ou das medidas ao abrigo do 
título IV, capítulo 1, com exceção da 
secção 6, do mesmo regulamento. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/134 

Alteração  134 

James Nicholson 

em nome do Grupo ECR 
 
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 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. Em derrogação do n.º 2, os Estados-
Membros que tenham atribuído durante, 
pelo menos, um ano no período 2010-
2013 mais de 10 % do seu montante 
disponível para concessão dos 
pagamentos diretos previstos nos títulos 
III, IV e V do Regulamento (CE) n.º 
73/2009, com exceção do título IV, 
capítulo 1, secção 6, ao financiamento das 
medidas previstas no título III, capítulo 2, 
secção 2, do Regulamento (CE) n.º 
73/2009, do apoio previsto no artigo 68.º, 
n.º 1, alíneas a), subalíneas i) a iv), b) e 
e), desse regulamento ou das medidas ao 
abrigo do título IV, capítulo 1, com 
exceção da secção 6, do mesmo 
regulamento, podem decidir utilizar mais 
de 10 % do limite máximo nacional anual 
fixado no anexo II, mediante aprovação 
da Comissão em conformidade com o 
artigo 41º. 

Suprimido 

Or. en 



 

AM\929518PT.doc  PE503.600v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 
6.3.2013 B7-0079/135 

Alteração  135 

James Nicholson 

em nome do Grupo ECR 
 
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 4 – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

4. Os Estados-Membros podem, até 1 de 
agosto de 2016, rever a sua decisão tomada 
nos termos dos n.ºs 1, 2 e 3 e decidir, com 
efeitos a partir de 2017: 

4. Os Estados-Membros podem, até 1 de 
agosto de 2016, rever a sua decisão tomada 
nos termos do n.º 1 e decidir, com efeitos a 
partir de 2017: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/136 

Alteração  136 

James Nicholson 

em nome do Grupo ECR 
 
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 4 - alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) Aumentar a percentagem fixada nos 
termos dos n.ºs 1 e 2, dentro dos limites aí 
estabelecidos se for caso disso, e, se 
necessário, alterar as condições de 
concessão do apoio; 

a) Aumentar a percentagem fixada nos 
termos do n.º 1, dentro dos limites aí 
estabelecidos se for caso disso, e, se 
necessário, alterar as condições de 
concessão do apoio; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/137 

Alteração  137 

James Nicholson 

em nome do Grupo ECR 
 
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 47 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. Os agricultores que participam no 
regime dos pequenos agricultores são 
dispensados das práticas agrícolas 
previstas no título III, capítulo 2. 

Suprimido 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/138 

Alteração  138 

James Nicholson 

em nome do Grupo ECR 
 
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 49 – n.º 1 – parágrafo 1 - parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros fixam o montante 
do pagamento anual para o regime dos 
pequenos agricultores num dos seguintes 
níveis, sob reserva dos n.ºs 2 e 3: 

1. Os Estados-Membros podem fixar o 
montante do pagamento anual para o 
regime dos pequenos agricultores num dos 
seguintes níveis, sob reserva dos n.ºs 2 e 3: 

Or. en 

 
 


