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6.3.2013 B7-0079/151 

Alteração  151 

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 ao abrigo de regimes de apoio no âmbito da 
Política Agrícola Comum 
(COM(2011)0625/3 – C7-0036/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 
– 2013/2582(RSP)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 30 – n.º 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Em derrogação do disposto no n. º 1, 

em superfícies em que tal não seja 

possível em termos agronómicos, as 

regras relativas à rotação das culturas 

podem ser adaptadas, mediante aprovação 

da Comissão. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/152 

Alteração  152 

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 ao abrigo de regimes de apoio no âmbito da 
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 31 – n.º 1 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Os agricultores mantêm como prados 
permanentes as superfícies das suas 
explorações declaradas como tais no 
pedido apresentado nos termos do artigo 
74.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º XXX 
(HZ) para o exercício de 2014, a seguir 
denominadas «superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes». 

Os agricultores mantêm como prados 
permanentes e pastagens permanentes as 
superfícies das suas explorações declaradas 
como tais no pedido apresentado nos 
termos do artigo 74.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º XXX (HZ) para o 
exercício de 2014, a seguir denominadas 
«superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes e pastagens 
permanentes». 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/153 

Alteração  153 

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 ao abrigo de regimes de apoio no âmbito da 
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 31 – n.º 1 – parágrafo 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

As superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes são aumentadas 
sempre que o agricultor tenha uma 
obrigação de reconverter superfícies em 
prados permanentes em 2014 e/ou 2015, 
como referido no artigo 94.º do 
Regulamento (UE) n.º […] RHZ. 

As superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes e pastagens 
permanentes são aumentadas sempre que o 
agricultor tenha uma obrigação de 
reconverter superfícies em prados 
permanentes e pastagens permanentes em 
2014 e/ou 2015, como referido no artigo 
93.º do Regulamento (UE) n.º […] RHZ. 

Or. en 



 

AM\929547EN.doc  PE503.600v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 
6.3.2013 B7-0079/154 

Alteração  154 

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 ao abrigo de regimes de apoio no âmbito da 
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 31 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Os agricultores são autorizados a 
converter 5 %, no máximo, das suas 
superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes. Este limite não é 

aplicável em casos de força maior ou 

circunstâncias excecionais. 

2. A conversão de 5 %, no máximo, das 
superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes e pastagens 
permanentes deve ser autorizada, à 

exceção dos solos ricos em carbono, das 

zonas húmidas, dos prados e das 

pastagens seminaturais. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/155 

Alteração  155 

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 ao abrigo de regimes de apoio no âmbito da 
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 31 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de estabelecer regras relativas ao 
aumento das superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes, previsto 
no n.º 1, segundo parágrafo, à renovação 
dos prados permanentes, à reconversão de 
terras agrícolas em prados permanentes no 
caso de a diminuição autorizada referida no 
n.º 2 ser excedida, bem como à alteração 
das superfícies de referência ocupadas com 
prados permanentes em caso de 
transferência de terras. 

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º a fim de estabelecer regras relativas ao 
aumento das superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes e 
pastagens permanentes, previsto no n.º 1, 
segundo parágrafo, à renovação dos prados 
permanentes e pastagens permanentes, à 
reconversão de terras agrícolas em prados 
permanentes e pastagens permanentes no 
caso de a diminuição autorizada referida no 
n.º 2 ser excedida, bem como à alteração 
das superfícies de referência ocupadas com 
prados permanentes e pastagens 
permanentes em caso de transferência de 
terras. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/156 

Alteração  156 

Ulrike Rodust, Matthias Groote, Peter Jahr, Britta Reimers, Göran Färm, Martin 

Häusling 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 ao abrigo de regimes de apoio no âmbito da 
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 

Considerando 38 

 
Texto da Comissão Alteração 

(38) É conveniente instituir um regime 
simples e específico para os pequenos 
agricultores, com o intuito de reduzir os 
custos administrativos ligados à gestão e 
controlo do apoio direto. Para o efeito, 
deve ser estabelecido um pagamento 
forfetário, em substituição de todos os 
pagamentos diretos. Devem ser 
introduzidas regras que proporcionem uma 
simplificação das formalidades mediante a 
redução, entre outras, das obrigações 
impostas aos pequenos agricultores, como 
as relacionadas com o pedido de apoio, as 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente, a condicionalidade e os 
controlos previstos no Regulamento (UE) 
n.º […] [RHZ], sem pôr em perigo a 

realização dos objetivos globais da 

reforma, sendo claro que a legislação da 
União, como referida no anexo II do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ] se aplica 
aos pequenos agricultores. O objetivo do 
regime deve ser o de apoiar a atual 
estrutura agrícola de pequenas explorações 
agrícolas na União sem prejudicar a 
evolução para estruturas mais competitivas. 
Por tal motivo, o acesso ao regime deve ser 

(38) É conveniente instituir um regime 
simples e específico para os pequenos 
agricultores, com o intuito de reduzir os 
custos administrativos ligados à gestão e 
controlo do apoio direto. Para o efeito, 
deve ser estabelecido um pagamento 
forfetário, em substituição de todos os 
pagamentos diretos. Devem ser 
introduzidas regras que proporcionem uma 
simplificação das formalidades mediante a 
redução, entre outras, das obrigações 
impostas aos pequenos agricultores, como 
as relacionadas com o pedido de apoio, as 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente, sem pôr em perigo a 
realização dos objetivos globais da 

reforma, a condicionalidade e os controlos 
previstos no Regulamento (UE) n.º […] 
[RHZ], sendo claro que a legislação da 
União, como referida no anexo II do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ] se aplica 
aos pequenos agricultores. O objetivo do 
regime deve ser o de apoiar a atual 
estrutura agrícola de pequenas explorações 
agrícolas na União sem prejudicar a 
evolução para estruturas mais competitivas. 
Por tal motivo, o acesso ao regime deve ser 
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limitado às explorações existentes. limitado às explorações existentes. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/157 

Alteração  157 

Dan Jørgensen, Ulrike Rodust, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrea Zanoni, Sirpa 

Pietikäinen 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 ao abrigo de regimes de apoio no âmbito da 
PAC 
COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 
– 2013/2528(RSP) 

Proposta de regulamento 

Artigo 29 

 
Texto da Comissão Alteração 

Regras gerais  Regras gerais  

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 com direito a um 
pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1 
cujas terras aráveis ocupam mais de 10 

hectares, observam nos seus hectares 
elegíveis, definidos no artigo 25.º, n.º 2, as 
seguintes práticas agrícolas benéficas para 
o clima e o ambiente:  

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;  

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

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

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

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 

2. Sem prejuízo dos n.ºs 3 e 4 e da 
aplicação da disciplina financeira, das 
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reduções lineares em conformidade com o 
artigo 7.° 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.°, 31.° e 32.°. 

reduções lineares em conformidade com o 
artigo 7.° 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.°, 31.° e 32.°. 

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 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.  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.  

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.  

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.  

 4-A. Considera-se que os agricultores que 

satisfaçam os compromissos assumidos 

em conformidade com o artigo 39.º, n.º 2, 

do Regulamento (CE) n.º 1698/2005 ou 

com o artigo 29.º, n.º 2, do Regulamento 

(CE) n.º [...] [PDR], ou cuja exploração 

esteja certificada ao abrigo de regimes 

nacionais ou regionais de certificação 

ambiental, cumprem uma ou mais das 

práticas agrícolas relacionadas referidas 

no n.º 1 desde que tais compromissos e os 

regimes de certificação ambiental 

satisfaçam as seguintes condições: 
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 a) Cobrirem a totalidade da exploração do 

agricultor que é sujeita à(s) prática(s) 

relacionada(s) referida(s) no n.º 1; 

 b) Constituírem práticas do mesmo tipo 

que as referidas no n.º 1; e 

 c) Irem para além das práticas referidas 

no n. º 1 no que se refere ao nível das 

ambições em matéria de clima e ambiente. 

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.  

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 B7-0079/158 

Alteração  158 

Dan Jørgensen, Ulrike Rodust, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrea Zanoni, Sirpa 

Pietikäinen 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 ao abrigo de regimes de apoio no âmbito da 
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 30 

 
Texto da Comissão Alteração 

Diversificação das culturas Rotação das culturas 

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, pelo menos, numa 

rotação de três culturas diferentes em três 

anos consecutivos.  

 1-A. Em derrogação do disposto no n. º 1, 

em superfícies em que tal não seja 

possível em termos agronómicos, as 

regras relativas à rotação das culturas 

podem ser adaptadas, mediante aprovação 

da Comissão.  

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.o a fim de estabelecer a definição de 
«cultura» e as regras relativas à aplicação 
do cálculo exato das partes das diferentes 

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.o a fim de estabelecer a definição de 
«cultura» e as regras relativas à aplicação 
do cálculo exato das partes das diferentes 
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culturas. culturas.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/159 

Alteração  159 

Dan Jørgensen, Ulrike Rodust, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrea Zanoni, Sirpa 

Pietikäinen 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 ao abrigo de regimes de apoio no âmbito da 
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 31 

 
Texto da Comissão Alteração 

Prados permanentes Prados permanentes e pastagens 
permanentes 

1. Os agricultores mantêm como prados 
permanentes as superfícies das suas 
explorações declaradas como tais no 
pedido apresentado nos termos do artigo 
74.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º XXX 
(HZ) para o exercício de 2014, a seguir 
denominadas «superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes». 

1. Os agricultores mantêm como prados 
permanentes e pastagens permanentes as 
superfícies das suas explorações declaradas 
como tais no pedido apresentado nos 
termos do artigo 74.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º XXX (HZ) para o 
exercício de 2014, a seguir denominadas 
«superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes e pastagens 
permanentes».  

As superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes são aumentadas 
sempre que o agricultor tenha uma 
obrigação de reconverter superfícies em 
prados permanentes em 2014 e/ou 2015, 
como referido no artigo 94.º do 
Regulamento (UE) n.º […] RHZ.  

As superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes e pastagens 
permanentes são aumentadas sempre que o 
agricultor tenha uma obrigação de 
reconverter superfícies em prados 
permanentes e em pastagens permanentes 

em 2014 e/ou 2015, como referido no 
artigo 93.º do Regulamento (UE) n.º […] 
RHZ.  

2. Os agricultores são autorizados a 
converter 5 %, no máximo, das suas 
superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes. Este limite não é 

aplicável em casos de força maior ou 

2. A conversão de 5 %, no máximo, das 
superfícies de referência ocupadas por 
prados permanentes e pastagens 
permanentes deve ser autorizada, à 

exceção dos solos ricos em carbono, das 
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circunstâncias excecionais.  zonas húmidas, dos prados e das 

pastagens seminaturais. Em caso de 
circunstâncias excecionais, esta 
percentagem pode ser aumentada para 

7 %.  

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.o a fim de estabelecer regras relativas 
ao aumento das superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes, previsto 
no n.º 1, segundo parágrafo, à renovação 
dos prados permanentes, à reconversão de 
terras agrícolas em prados permanentes no 
caso de a diminuição autorizada referida no 
n.º 2 ser excedida, bem como à alteração 
das superfícies de referência ocupadas com 
prados permanentes em caso de 
transferência de terras.  

3.  A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.o a fim de estabelecer regras relativas 
ao aumento das superfícies de referência 
ocupadas por prados permanentes e 
pastagens permanentes, previsto no n.º 1, 
segundo parágrafo, à renovação dos prados 
permanentes e das pastagens permanentes, 
à reconversão de terras agrícolas em prados 
permanentes e pastagens permanentes no 
caso de a diminuição autorizada referida no 
n.º 2 ser excedida, às circunstâncias 
excecionais referidas no n.º 2, bem como 
à alteração das superfícies de referência 
ocupadas com prados permanentes e 
pastagens permanentes em caso de 
transferência de terras.  

Or. en 
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Dan Jørgensen, Ulrike Rodust, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrea Zanoni, Sirpa 

Pietikäinen 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 ao abrigo de regimes de apoio no âmbito da 
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 32 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes, sejam superfícies de 
interesse ecológico, tais como terras 
deixadas em pousio, socalcos, elementos 
paisagísticos, faixas de proteção e 
superfícies florestadas referidas no artigo 
25.º, n.º 2, alínea b), subalínea ii). 

1. Os agricultores velam por que pelo 
menos 7 % dos seus hectares elegíveis, 
definidos no artigo 25.º, n.º 2, com 
exclusão das superfícies ocupadas por 
prados permanentes e pastagens 
permanentes, sejam superfícies de 
interesse ecológico, tais como terras 
deixadas em pousio, socalcos, elementos 
paisagísticos, faixas de proteção e habitats 
seminaturais. A fim de contarem como 
superfícies de interesse ecológico, essas 
superfícies não serão aradas, semeadas 

ou fertilizadas com fertilizantes 

inorgânicos ou aspergidas com pesticidas, 

mas podem ser pastadas, colhidas ou 

cortadas na época adequada que seja 

compatível com as necessidades de 

conservação da biodiversidade. 

Or. en 

 
 
 


