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6.3.2013 B7-0079/182 

Alteração  182 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber  

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 mandato de negociações interinstitucionais relativas às regras para 

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 49 

 

Texto da Comissão Alteração 

Montante do pagamento Montante do pagamento 

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 fixam o montante 

do pagamento anual para o regime dos 

pequenos agricultores num dos seguintes 

níveis, sob reserva dos n.ºs 2 e 3:  

a) Um montante não superior a 15 % da 

média nacional do pagamento por 

beneficiário;  

a) Um montante não superior a 15 % da 

média nacional do pagamento por 

beneficiário;  

b) Um montante correspondente à média 

nacional do pagamento por hectare, 

multiplicado por um número 

correspondente ao número de hectares, 

com um máximo de três.  

b) Um montante correspondente a 150 % 

da média nacional do pagamento por 

hectare, multiplicado por um número 

correspondente ao número de hectares, 

com um máximo de cinco.  

A média nacional a que se refere o 

primeiro parágrafo, alínea a), é 

estabelecida pelos Estados-Membros com 

base no limite máximo nacional fixado no 

anexo II para o ano civil de 2019 e no 

número de agricultores que tenham obtido 

direitos ao pagamento em conformidade 

com o artigo 21.º, n.º 1.  

A média nacional a que se refere o 

primeiro parágrafo, alínea a), é 

estabelecida pelos Estados-Membros com 

base no limite máximo nacional fixado no 

anexo II para o ano civil de 2019 e no 

número de agricultores que tenham obtido 

direitos ao pagamento em conformidade 

com o artigo 21.º, n.º 1.  

A média nacional a que se refere o 

primeiro parágrafo, alínea b), é 

A média nacional a que se refere o 

primeiro parágrafo, alínea b), é 
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estabelecida pelos Estados-Membros com 

base no limite máximo nacional fixado no 

anexo II para o ano civil de 2019 e no 

número de hectares elegíveis declarados 

em conformidade com o artigo 26.º em 

2014.  

estabelecida pelos Estados-Membros com 

base no limite máximo nacional fixado no 

anexo II para o ano civil de 2019 e no 

número de hectares elegíveis declarados 

em conformidade com o artigo 26.º em 

2014.  

2. O montante referido no n.º 1 não pode 

ser inferior a 500 EUR nem superior a 

1 000 EUR. Sem prejuízo do artigo 51.
o
, 

n.º 1, sempre que a aplicação do n.º 1 

resulte num montante inferior a 500 EUR 

ou superior a 1 000 EUR, o montante é 

arredondado, respetivamente, ao montante 

mínimo ou máximo.  

2. O montante referido no n.º 1 não pode 

ser inferior a 1 000 EUR nem superior a 

2 000 EUR. Sem prejuízo do artigo 51.°, 

n.º 1, sempre que a aplicação do n.º 1 

resulte num montante inferior a 1 000 EUR 

ou superior a 2 000 EUR, o montante é 

arredondado, respetivamente, ao montante 

mínimo ou máximo.  

3. Em derrogação do n.º 2, em Chipre e 

Malta o montante referido no n.º 1 pode ser 

fixado num montante inferior a 500 EUR, 

mas não inferior a 200 EUR.  

3. Em derrogação do n.º 2, em Chipre e 

Malta o montante referido no n.º 1 pode ser 

fixado num montante inferior a 500 EUR, 

mas não inferior a 200 EUR.  

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0079/183 

Alteração  183 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides  

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 mandato de negociações interinstitucionais relativas às regras para 

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 51 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Se o montante total dos pagamentos 

devidos ao abrigo do regime dos pequenos 

agricultores for superior a 10 % do limite 

máximo nacional anual fixado no anexo II, 

os Estados-Membros aplicam uma redução 

linear dos montantes a pagar em 

conformidade com o presente título, a fim 

de respeitar essa percentagem. 

2. Se o montante total dos pagamentos 

devidos ao abrigo do regime dos pequenos 

agricultores for superior a 25 % do limite 

máximo nacional anual fixado no anexo II, 

os Estados-Membros aplicam uma redução 

linear dos montantes a pagar em 

conformidade com o presente título, a fim 

de respeitar essa percentagem. 

Or. pt 

 

 


