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6.3.2013 B7-0079/187 

Alteração  187 

Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski 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 - 2011/0280(COD) 
(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 
pagamentos diretos seja superior à média 

(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 de forma a 
que, a partir de 2021, os critérios válidos 
para a fixação do valor dos pagamentos 
diretos sejam objetivos e uniformes em 
relação a todos os agricultores da UE. 
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 
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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. 

diferencial entre o seu nível atual e este 
nível. Esta convergência deve ser 
financiada proporcionalmente por todos os 
Estados-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 B7-0079/188 

Alteração  188 

George Lyon 

em nome do Grupo ALDE 
 
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 - 2011/0280(COD) 
(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 

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. Deve ser concedido aos agricultores 
com direito a um pagamento ao abrigo do 
regime de pagamento de base referido no 
capítulo 1 um pagamento anual adicional 
para práticas agrícolas benéficas para o 
clima e o ambiente, desde que observem, 
conforme o caso, nos seus hectares 
elegíveis, definidos no artigo 25.º, n.º 2, as 
seguintes práticas: 

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) Diversificação das culturas; 

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

b) Manutenção dos prados permanentes e 
das pastagens permanentes existentes;  

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

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

2. Sem prejuízo dos n.ºs 3 e 4 e da 2. Sem prejuízo dos n.ºs 3, 4 e 4-A e da 
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aplicação da disciplina financeira, das 
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.°. 

aplicação da disciplina financeira e das 
reduções lineares em conformidade com o 
artigo 7.º, os Estados-Membros concedem 
o pagamento a que se refere o presente 
capítulo aos agricultores que, das práticas 
referidas no n.º 1, observam as que sejam 
aplicáveis à sua exploração, 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. 

3. Os agricultores têm, ipso facto, direito 
ao pagamento referido no presente 
capítulo, caso se enquadrem nas 
categorias seguintes: 

 - Agricultores que respeitem os requisitos 
previstos no artigo 29.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 834/2007 no que se 
refere à produção biológica, ou 

 - Beneficiários de pagamentos 
agroambientais e climáticos, estabelecidos 
nos termos do artigo 29.º do Regulamento 
(UE) n.º [...] [RDR], ou 

 - Agricultores cujas explorações estejam 
situadas em zonas da rede Natura 2000 
abrangidas pelas Diretivas 92/43/CEE ou 
2009/147/CE. 

 O primeiro parágrafo só é aplicável às 
unidades de uma exploração agrícola que 
sejam utilizadas para produção biológica, 
em conformidade com o artigo 11.º do 
Regulamento (CE) n.º 834/2007, ou que 
estejam abrangidas pelas medidas 
agroambientais e climáticas, de acordo 
com o artigo 29.º do Regulamento (UE) 
n.º [...] [RDR], ou situadas em áreas 
abrangidas pelas Diretivas 92/42/CEE ou 
2009/147/CE.  
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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. 

4. Nos casos em que mais de 75 % da 
superfície agrícola elegível da exploração 
agrícola esteja coberta por prados 
permanentes ou pastagens permanentes 
ou seja utilizada para a produção de erva 
ou de outras forrageiras ou esteja 
dedicada a culturas sob água durante 
uma parte significativa do ano e em que 
as terras agrícolas elegíveis restantes não 
excedam os 50 hectares, os agricultores 
estão isentos das obrigações referidas nos 
artigos 30.º e 32.º. 

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. Os agricultores cuja exploração 
esteja certificada por sistemas nacionais 
ou regionais de certificação ambiental são 
considerados cumpridores das práticas 
agrícolas pertinentes referidas no n.º 1, 
desde que estes sistemas satisfaçam as 
seguintes condições: 

 - Abrangem a parte da exploração do 
agricultor que está sujeita às práticas 
pertinentes referidas no n.º 1; e 

 - Têm, pelo menos, um impacto 
equivalente ao das práticas pertinentes 
referidas no n.º 1. 

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.  

 5-A. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 55.º, a fim de validar os sistemas de 
certificação referidos no n.º 4-A, para 
garantir que estes regimes têm, pelo 
menos, um impacto equivalente ao das 
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práticas pertinentes referidas no n.º 1. 

 Estes sistemas de certificação podem 
incluir as seguintes medidas: 

 - Um plano de gestão de nutrientes na 
exploração agrícola; 

 - Um plano de eficiência energética na 
exploração, incluindo a otimização do uso 
de efluentes; 

 - Um plano de ação de biodiversidade, 
incluindo a criação ou a manutenção de 
corredores de biodiversidade; 

 - Um plano de gestão da água; 

 - A cobertura dos solos; 

 - A gestão integrada das pragas. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/189 

Alteração  189 

Czesław Adam Siekierski, 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 - 2011/0280(COD) 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 38-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 38.º-A 

 Regras gerais relativas à concessão de 
apoio dissociado separado 

 1. Os Estados-Membros que apliquem o 
RPUS, nos termos do artigo 19.º, n.º 1, 
alínea b), do presente regulamento, 
podem conceder apoio dissociado 
separado aos agricultores nas condições 
estabelecidas no presente artigo e nos 
artigos 39.º e 40.º. 

 2. O apoio dissociado só pode ser 
concedido aos setores ou regiões de um 
Estado-Membro em que tipos específicos 
de agricultura ou setores agrícolas 
específicos enfrentem certas dificuldades 
e sejam especialmente importantes por 
motivos económicos e/ou sociais e/ou 
ambientais. 

 3. O apoio dissociado assume a forma de 
um pagamento anual e é concedido 
dentro de limites quantitativos definidos e 
com base em dados de um período 
histórico a fixar pelo Estado-Membro, o 
mais tardar em 2013, como superfícies, 
rendimentos ou um número fixo de 
animais. 
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 4. A fim de assegurar uma utilização 
eficiente e direcionada dos fundos da 
União e de evitar o duplo financiamento 
ao abrigo de outros instrumentos de apoio 
similares, a Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 55.º no que diz respeito: 

 a) Às condições de concessão do apoio 
referido no presente artigo, 

 b) Às regras sobre a coerência com outras 
medidas da União e sobre a acumulação 
de ajudas. 

Or. en 

Justificação 

The above changes would only be applicable with regard to new Member States (NMS) 

applying SAPS. 

In order to avoid unfair competition or discrimination between farmers, NMS choosing to 

continue with the Single Area Payment Scheme (SAPS) should also have the possibility to 

differentiate payments, as it is now envisaged for MS which will apply the system based on 

payments entitlements.  

It should be underlined that in the SAPS countries there are also additional payments, such as 

Complementary National Direct Payments (Transitional National Aid in 2013) and separate 

payments, application of which causes that there are significant differences in the amount of 

direct support between certain holdings. 

Having in mind the above mentioned it is justified to introduce a mechanism that could 

substitute mechanism proposed by the Commission (Article 22 of draft Regulation). 

This is especially important in the context of prolongation of the process of internal 

convergence. 

Appropriate method to address this issue would be to provide NMS with the possibility to use 

for that purpose additional amount resulting from deducting of the basic payment. In order to 

avoid increasing the coupled support, the payment could have the form of a decoupled aid, as 

it now regulated under Article 68 of the Council Regulation no 73/2009. This is even more 

justified having in mind that some of the sectors listed in Article 38 of the draft Regulation are 

already supported only in the form of decoupled payments (i.e. potato starch, sugar). 

Introduction of coupled support in these sectors should be regarded as a step backwards. 

Also the level of financing should be increased. 

Therefore, we propose voluntary separate decoupled support, with additional 10% of national 

envelope, to be an alternative to the mechanism of differentiation of value of payment 

entitlements. 
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6.3.2013 B7-0079/190 

Alteração  190 

Jan Březina 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 - 2011/0280(COD) 
(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 nos termos dos artigos 19.º 
ou 20.º, após a aplicação da redução 
linear prevista no artigo 23.º, n.º 1, ou, se 
for o caso, no artigo 23.º, n.º 2.  

 Os 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 mesmo 
agricultor em qualquer um dos anos civis 
do período compreendido entre 2009 e 
2013, nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 73/2009. 

 Para o efeito, o valor nacional ou 
regional de cada um dos direitos ao 
pagamento do agricultor em causa é 
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reforçado com 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 recebida por esse agricultor no ano 
escolhido pelo Estado-Membro nos 
termos do segundo parágrafo do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009. 

 Para o cálculo do aumento, o 
Estado-Membro pode ter em conta todos 
os apoios concedidos ao agricultor em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 73/2009 no ano escolhido pelo 
Estado-Membro nos termos do segundo 
parágrafo, exceto os pagamentos ao 
abrigo do regime de pagamento único por 
superfície, desde que esse Estado-Membro 
tenha decidido não aplicar aos setores em 
causa o apoio associado voluntário 
previsto no título IV do presente 
regulamento. 

 (A proposta da Comissão no artigo 22.º 

permite aos países RPU, ou seja, UE-15 

mais Eslovénia e Malta, o nivelamento 

gradual dos pagamentos diretos aos 

agricultores ao longo de vários anos. A 

proposta da Comissão omite os 10 novos 

Estados-Membros que aplicam o regime de 

pagamento único por superfície (RPUS). 

Por conseguinte, a fim de evitar 

discriminações, deve ser previsto um 

tratamento equitativo dos países RPUS 

através da inclusão de um novo n.º 3-A no 

artigo 22.º.) 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/191 

Alteração  191 

Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog 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 - 2011/0280(COD) 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Proposta de regulamento 

Considerando 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

(5) Para assegurar condições uniformes de 
execução do presente regulamento e evitar 
a concorrência desleal ou a discriminação 
entre agricultores, devem ser conferidas à 
Comissão competências de execução no 
que diz respeito: à fixação do limite 
máximo nacional anual para o regime de 
pagamento de base; à adoção de regras 
sobre os pedidos de atribuição de direitos 
ao pagamento; à adoção de medidas 
relativas à reversão à reserva nacional de 
direitos ao pagamento não ativados; à 
adoção de exigências relativas à 
notificação da transferência de direitos ao 
pagamento às autoridades nacionais e aos 
prazos em que tal notificação deve ocorrer; 
à fixação do limite máximo anual do 
pagamento por práticas agrícolas benéficas 
para o clima e o ambiente; à fixação do 
limite máximo anual do pagamento para 
zonas com condicionantes naturais; à 
fixação do limite máximo anual do 
pagamento aos jovens agricultores; à 
fixação dos limites máximos anuais do 
apoio associado voluntário; à adoção de 
regras sobre o procedimento de avaliação 
e aprovação das decisões no quadro do 
apoio associado voluntário; à adoção de 

(5) Para assegurar condições uniformes de 
execução do presente regulamento e evitar 
a concorrência desleal ou a discriminação 
entre agricultores, devem ser conferidas à 
Comissão competências de execução no 
que diz respeito: à fixação do limite 
máximo nacional anual para o regime de 
pagamento de base; à adoção de regras 
sobre os pedidos de atribuição de direitos 
ao pagamento; à adoção de medidas 
relativas à reversão à reserva nacional de 
direitos ao pagamento não ativados; à 
adoção de exigências relativas à 
notificação da transferência de direitos ao 
pagamento às autoridades nacionais e aos 
prazos em que tal notificação deve ocorrer; 
à fixação do limite máximo anual do 
pagamento por práticas agrícolas benéficas 
para o clima e o ambiente; à fixação do 
limite máximo anual do pagamento para 
zonas com condicionantes naturais; à 
fixação do limite máximo anual do 
pagamento aos jovens agricultores; à 
adoção de regras sobre o procedimento de 
autorização e as notificações aos 
produtores relacionadas com a autorização 
de terras e variedades para efeitos do 
pagamento específico para o algodão; à 
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regras sobre o procedimento de autorização 
e as notificações aos produtores 
relacionadas com a autorização de terras e 
variedades para efeitos do pagamento 
específico para o algodão; à adoção de 
regras sobre o cálculo da redução do 
montante do pagamento específico para o 
algodão; e à adoção de regras relativas às 
exigências gerais de notificação. Essas 
competências devem ser exercidas em 
conformidade com o Regulamento (UE) n.º 
182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, que 
estabelece as regras e os princípios gerais 
relativos aos mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão. 

adoção de regras sobre o cálculo da 
redução do montante do pagamento 
específico para o algodão; e à adoção de 
regras relativas às exigências gerais de 
notificação. Essas competências devem ser 
exercidas em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/192 

Alteração  192 

Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog 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 - 2011/0280(COD) 
(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 
autorizados a utilizar mais de 10 % do 

Suprimido 
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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. 

Or. en 



 

AM\929537PT.doc  PE503.600v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 
6.3.2013 B7-0079/193 

Alteração  193 

Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog 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 - 2011/0280(COD) 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Proposta de regulamento 

Considerando 34 

 
Texto da Comissão Alteração 

(34) Com o intuito de assegurar uma 
utilização eficiente e direcionada dos 
fundos da União e para evitar o duplo 
financiamento ao abrigo de outros 
instrumentos de apoio similares, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado a fim de estabelecer regras 
relativas às condições de concessão do 
apoio associado voluntário e regras sobre 
a coerência do mesmo com outras 
medidas da União e sobre o cúmulo de 
apoio. 

Suprimido 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/194 

Alteração  194 

Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog 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 - 2011/0280(COD) 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – alínea b) – subalínea v) 

 
Texto da Comissão Alteração 

v) um regime de apoio associado 
voluntário, 

Suprimido 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/195 

Alteração  195 

Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog 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 - 2011/0280(COD) 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Sempre que os agricultores que 
recebam o apoio associado relativo a 
animais, referido no título IV, detenham 
um número de hectares inferior ao limiar 
definido por um Estado-Membro para 
efeitos do n.º 1, alínea b), esse 
Estado-Membro aplica o n.º 1, alínea a). 

Suprimido 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/196 

Alteração  196 

Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog 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 - 2011/0280(COD) 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Proposta de regulamento 

Título 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

[...] Suprimido 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/197 

Alteração  197 

Peter Jahr 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 - 2011/0280(COD) 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. A taxa de ajustamento determinada em 
conformidade com o artigo 25.o do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ] só é 
aplicável aos pagamentos diretos 
superiores a 5 000 EUR a conceder a 
agricultores no ano civil correspondente. 

1. A taxa de ajustamento determinada em 
conformidade com o artigo 25.º do 
Regulamento (UE) n.º […] [RHZ] é 
aplicável a todos os pagamentos diretos a 
conceder a agricultores no ano civil 
correspondente. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/198 

Alteração  198 

Peter Jahr 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 - 2011/0280(COD) 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 

 
Texto da Comissão Alteração 

Artigo 11.º Suprimido 

Redução progressiva e limitação do 
pagamento 

 

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

 

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

 

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

 

2. O montante referido no nº 1 é 
calculado subtraindo os salários 
efetivamente pagos e declarados pelo 
agricultor no ano anterior, incluindo os 
impostos e as contribuições sociais 
relacionadas com o emprego, do montante 
total dos pagamentos diretos inicialmente 
devidos ao agricultor, não tendo em conta 
os pagamentos a conceder em 
conformidade com o título III, capítulo 2, 
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do presente regulamento. 

3. Os Estados-Membros velam por que 
não seja efetuado qualquer pagamento 
aos agricultores em relação aos quais se 
prove que, a partir da data de publicação 
da proposta do presente regulamento pela 
Comissão, criaram artificialmente as 
condições para evitar os efeitos do 
presente artigo. 

 

Or. en 

 
 


