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6.3.2013 B7-0081/148 

Alteração  148 

James Nicholson 

em nome do Grupo ECR 

 

 

Mandato de negociações interinstitucionais B7-0081/2013 

sob a forma de alterações legislativas 

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Decisão sobre a abertura e o mandato de negociações interinstitucionais relativo ao apoio ao 

desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) 

(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 29 – parágrafo 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os pagamentos ligados ao agro-

ambiente e ao clima abrangem apenas os 

compromissos que ultrapassem as normas 

obrigatórias pertinentes estabelecidas em 

conformidade com o título VI, capítulo I, 

do Regulamento (UE) n.º HR/2012 e 

outras obrigações pertinentes 

estabelecidas no título III, capítulo 2, do 

Regulamento (UE) n.º DP/2012, os 

requisitos mínimos relativos à utilização de 

adubos e produtos fitossanitários e outros 

requisitos obrigatórios pertinentes 

estabelecidos na legislação nacional. Todos 

estes requisitos obrigatórios são 

identificados no programa. 

3. Os pagamentos ligados ao agro-

ambiente e ao clima abrangem apenas os 

compromissos que ultrapassem as normas 

obrigatórias pertinentes estabelecidas em 

conformidade com o título VI, capítulo I, 

do Regulamento (UE) n.º HR/2012 e todas 

as obrigações estabelecidas no título III, 

capítulo 2, do Regulamento (UE) n.º 

DP/2012, os requisitos mínimos relativos à 

utilização de adubos e produtos 

fitossanitários e outros requisitos 

obrigatórios pertinentes estabelecidos na 

legislação nacional. Todos estes requisitos 

obrigatórios são identificados no programa. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/149 

Alteração  149 

James Nicholson 

em nome do Grupo ECR 

 

Mandato de negociações interinstitucionais B7-0081/2013 

sob a forma de alterações legislativas 

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Decisão sobre a abertura e o mandato de negociações interinstitucionais relativo ao apoio ao 

desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) 

(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 29 – n.º 6 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Não será concedido apoio do FEADER 

aos compromissos referidos no título III, 

capítulo 2, do Regulamento (UE) n.º .../... 

[DP]. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/150 

Alteração  150 

James Nicholson 

em nome do Grupo ECR 

 

Mandato de negociações interinstitucionais B7-0081/2013 

sob a forma de alterações legislativas 

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Decisão sobre a abertura e o mandato de negociações interinstitucionais relativo ao apoio ao 

desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) 

(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 64 – n.° 4  

 

Texto da Comissão Alteração 

4. A Comissão efetua, por meio de um ato 

de execução, uma repartição anual por 

Estado-Membro dos montantes referidos 

no n.º 1, após dedução do montante 

referido no n.º 2, tendo em conta a 

transferência de fundos prevista no artigo 

14.º, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 

DP/2012. Para efeitos da repartição anual, 

a Comissão toma em consideração: 

4. A Comissão efetua, por meio de um ato 

de execução, uma repartição anual por 

Estado-Membro dos montantes referidos 

no n.º 1, após dedução do montante 

referido no n.º 2, tendo em conta a 

transferência de fundos prevista no artigo 

14.º, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 

DP/2012. Para efeitos da repartição anual, 

a Comissão toma em consideração:  

a) Critérios precisos ligados aos objetivos 

referidos no artigo 4.º; e 

a) Critérios precisos ligados aos objetivos 

referidos no artigo 4.º.  

b) Os resultados anteriores.  

Or. en 

 

 


