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6.3.2013 B7-0079/139 

Alteração  139 

Sandra Kalniete, Joseph Daul, Albert Deß, Michel Dantin, Jarosław Kalinowski 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 – 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-Membros cujo nível de 

(21) Para além da convergência dos 
apoios a nível nacional e regional, 
cumpre igualmente adaptar os envelopes 
nacionais dos pagamentos diretos a fim de 
que, nos Estados-Membros cujo nível de 
pagamentos diretos por hectare seja 
inferior a 70 % da média da União 
Europeia, a diferença relativamente à 
média sofra uma redução de 30 %. Nos 
Estados-Membros cujo nível de 

pagamentos diretos se situe entre 70 % e 
80 % da média, a diferença deverá baixar 
de 25 % e, nos Estados-Membros cujo 
nível de pagamentos diretos seja superior 
a 80 % da média, a diferença deverá 
sofrer uma redução de 10 %. Após a 
aplicação destes mecanismos, nenhum 
Estado-Membro deve receber menos de 
55 % da média da União em 2014 e 75 % 
da média da União em 2019. 
Relativamente aos Estados-Membros cujo 
nível de apoios seja superior à média da 
União, o esforço de convergência não 
deverá conduzi-los a um nível inferior a 
essa média. É conveniente que esta 
convergência seja financiada 
proporcionalmente por todos os 

Estados-Membros cujo nível de 

pagamentos diretos seja superior à média 
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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. 

da União. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/140 

Alteração  140 

Martin Häusling 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Janusz Wojciechowski 

 

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 9 – n.º 1 – alínea b-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 b-A) Os Estados-Membros podem, por 
outro lado, excluir as superfícies 
dedicadas à cultura de OGM. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/141 

Alteração  141 

Martin Häusling 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Em conformidade com os seus 
mecanismos constitucionais, os 
Estados-Membros poderão aplicar a nível 
regional as disposições relevantes do 
presente regulamento. Nesse caso, os 
Estados-Membros definem as regiões de 
acordo com critérios objetivos e 
não-discriminatórios e efetuam a divisão 
do limite máximo nacional entre as 
regiões. Os Estados-Membros podem 
também tomar a nível regional todas as 
decisões referidas no presente 
regulamento e aplicar as disposições 
financeiras referidas nos artigos 33.º, 35.º, 
37.º, 39.º e 51.º aos limites máximos 
regionais, bem como aplicar o mecanismo 
de flexibilidade referido no artigo 14.º aos 
limites máximos regionais. Os Estados-
Membros podem também decidir criar 
reservas regionais para gerir as 
disposições do artigo 23.º. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/142 

Alteração  142 

Martin Häusling, José Bové 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Corinne Lepage 

 

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 

 

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. 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 10 % na fração superior a 25 000 
EUR e até 50 000 EUR,  

– de 40 % na fração superior a 200 000 
EUR e até 250 000 EUR,  

− de 20 % na fração superior a 50 000 
EUR e até 75 000 EUR,  

– de 70 % na fração superior a 250 000 
EUR e até 300 000 EUR,  

− de 30 % na fração superior a 75 000 
EUR e até 100 000 EUR,  

– de 100 % na fração superior a 300 000 
EUR. 

− de 100 % na fração superior a 100 000 
EUR. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/143 

Alteração  143 

Martin Häusling 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 14 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Antes de 1 de agosto de 2013, os 

Estados-Membros podem decidir afetar, a 

título de apoio suplementar, a medidas do 

âmbito da programação do 

desenvolvimento rural financiada pelo 

FEADER, em conformidade com o 

Regulamento (UE) n.º […] [RDR], até 

10 % dos seus limites máximos nacionais 

anuais para os anos civis de 2014 a 2019, 

fixados no anexo II do presente 

regulamento. Em consequência, o 

montante correspondente deixa de estar 

disponível para a concessão de pagamentos 

diretos. 

Antes de 1 de agosto de 2013, os 

Estados-Membros podem decidir afetar, a 

título de apoio suplementar, a medidas do 

âmbito da programação do 

desenvolvimento rural financiada pelo 

FEADER, em conformidade com o 

Regulamento (UE) n.º […] [RDR], até 20 
% dos seus limites máximos nacionais 

anuais para os anos civis de 2014 a 2019, 

fixados no anexo II do presente 

regulamento. Em consequência, o 

montante correspondente deixa de estar 

disponível para a concessão de pagamentos 

diretos. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/144 

Alteração  144 

Martin Häusling 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 14 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Antes de 1 de agosto de 2013, a 
Bulgária, a Estónia, a Finlândia, a 
Letónia, a Lituânia, a Polónia, Portugal, 
a Roménia, a Eslováquia, Espanha, a 
Suécia e o Reino Unido podem decidir 
afetar a pagamentos diretos ao abrigo do 
presente regulamento até 5 % do 
montante afetado ao apoio a medidas do 
âmbito da programação do 
desenvolvimento rural financiada pelo 
FEADER no período 2015–2020, em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º […] [RDR]. Em consequência, o 
montante correspondente deixa de estar 
disponível para medidas de apoio ao 
abrigo da programação do 
desenvolvimento rural. 

Suprimido 

A decisão a que se refere o primeiro 
parágrafo é notificada à Comissão até à 
data referida nesse parágrafo. 

 

A percentagem notificada em 
conformidade com o segundo parágrafo é 
a mesma para os anos a que se refere o 
primeiro parágrafo. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/145 

Alteração  145 

Martin Häusling 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 28-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 CAPÍTULO 1-A 

 PAGAMENTO COMPLEMENTAR 
PARA OS PRIMEIROS HECTARES 

 Artigo 28.º-A 

 Regras gerais 

 Os Estados-Membros determinam o 
número dos primeiros hectares elegíveis 
para a presente disposição, que 
corresponde ao número de direitos 
ativados pelo agricultor em conformidade 
com o artigo 26.º, n.º 1, não podendo 
exceder o limite da dimensão média das 
explorações agrícolas no Estado-Membro 
em questão. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/146 

Alteração  146 

Martin Häusling 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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. Os agricultores cujas terras aráveis 
ocupam mais de 10 hectares, 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: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/147 

Alteração  147 

Martin Häusling 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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) Praticar a rotação de culturas; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/148 

Alteração  148 

Martin Häusling 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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) Manter os prados permanentes e as 
pastagens permanentes existentes na sua 
exploração; e 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/149 

Alteração  149 

Martin Häusling, José Bové 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 30 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Diversificação das culturas Rotação das culturas 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/150 

Alteração  150 

Martin Häusling, José Bové 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 30 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. 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, o 

cultivo nas terras aráveis consiste, pelo 
menos, em três culturas diferentes. 
Nenhuma dessas três culturas deve 
ocupar menos de 5 % das terras aráveis e 
a principal não deve exceder 70 % das 
terras aráveis. 

1. Sempre que as terras aráveis do 

agricultor cubram mais de 10 hectares e 
não sejam utilizadas para a produção de 

erva (semeada ou natural), deixadas em 

pousio ou dedicadas a culturas 
permanentes sob água durante uma parte 

significativa do ano, o cultivo nas terras 

aráveis consiste numa rotação de três 
culturas em três anos consecutivos. A 
rotação deve incluir plantas fixadoras de 
azoto. O cultivo de plantas fixadoras de 
azoto pode ser prorrogado. 

Or. en 

 

 


