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Alteração 1537
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.1

Texto da Comissão Alteração

R.1 Melhorar o desempenho através do 
conhecimento e da inovação: Percentagem 
de agricultores que beneficiam de apoio 
nos seguintes domínios - aconselhamento, 
formação, intercâmbio de conhecimentos 
ou participação em grupos operacionais a 
fim de melhorar o desempenho ao nível 
económico, ambiental, climático e da 
eficiência no aproveitamento dos recursos.

R.1 Melhorar o desempenho através do 
conhecimento e da inovação: Percentagem 
de beneficiários que beneficiam de apoio 
nos seguintes domínios - aconselhamento, 
formação, intercâmbio de conhecimentos 
ou participação em grupos operacionais a 
fim de melhorar o desempenho ao nível 
económico, ambiental, climático e da 
eficiência no aproveitamento dos recursos.

Or. en

Alteração 1538
Merja Kyllönen

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.1

Texto da Comissão Alteração

R.1 Melhorar o desempenho através do 
conhecimento e da inovação: Percentagem 
de agricultores que beneficiam de apoio 
nos seguintes domínios - aconselhamento, 
formação, intercâmbio de conhecimentos 
ou participação em grupos operacionais a 
fim de melhorar o desempenho ao nível 
económico, ambiental, climático e da 
eficiência no aproveitamento dos recursos.

R.1 Melhorar o desempenho através do 
conhecimento e da inovação: Percentagem 
de beneficiários que beneficiam de apoio 
nos seguintes domínios - aconselhamento, 
formação, intercâmbio de conhecimentos 
ou participação em grupos operacionais a 
fim de melhorar o desempenho ao nível 
económico, ambiental, climático e da 
eficiência no aproveitamento dos recursos.

Or. en

Justificação
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Convém ter em conta outros beneficiários que não apenas os agricultores (dado que o 
desenvolvimento das zonas rurais depende de outros intervenientes para além dos 
agricultores).

Alteração 1539
Susanne Melior

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.1

Texto da Comissão Alteração

R.1 Melhorar o desempenho através do 
conhecimento e da inovação: Percentagem 
de agricultores que beneficiam de apoio 
nos seguintes domínios - aconselhamento, 
formação, intercâmbio de conhecimentos 
ou participação em grupos operacionais a 
fim de melhorar o desempenho ao nível 
económico, ambiental, climático e da 
eficiência no aproveitamento dos recursos.

R.1 Melhorar o desempenho através do 
conhecimento e da inovação: Percentagem 
de agricultores que beneficiam de apoio 
nos seguintes domínios - aconselhamento, 
formação, intercâmbio de conhecimentos 
ou participação em grupos operacionais a 
fim de melhorar o desempenho sustentável
ao nível económico, ambiental, climático e 
da eficiência no aproveitamento dos 
recursos.

Or. en

Alteração 1540
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

R.2-A. Conhecimento e aconselhamento 
sobre a utilização sustentável de 
pesticidas: Número de consultores 
independentes que prestam 
aconselhamento em matéria de controlo 
integrado de pragas, sistemas com baixo 
consumo de fatores de produção e 
técnicas alternativas à utilização de 
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produtos químicos;

Or. en

Alteração 1541
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.3

Texto da Comissão Alteração

R.3 Digitalizar a agricultura: Percentagem 
de agricultores que beneficiam de apoio ao 
nível da tecnologia agrícola de precisão no 
âmbito da PAC

R.3 Reduzir a dependência de fatores de 
produção: Percentagem de agricultores 
que beneficiam de apoio ao nível da 
tecnologia agrícola de precisão adequada
no âmbito da PAC conducente a uma 
menor dependência de fatores de 
produção e utilização de recursos

Or. en

Alteração 1542
Susanne Melior

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.3

Texto da Comissão Alteração

R.3 Digitalizar a agricultura: 
Percentagem de agricultores que 
beneficiam de apoio ao nível da tecnologia 
agrícola de precisão no âmbito da PAC

R.3 Digitalizar a agricultura: 
Percentagem de agricultores que 
beneficiam de apoio ao nível da tecnologia 
agrícola suscetível de aumentar a 
eficiência dos recursos, a sustentabilidade 
e o desempenho ambiental no âmbito da 
PAC

Or. en
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Alteração 1543
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Anexo I – Objetivos específicos da UE – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

Apoiar os rendimentos e a capacidade de 
resistência das explorações agrícolas em 
toda a União, de modo a reforçar a 
segurança alimentar

Apoiar os rendimentos e a capacidade de 
resistência das explorações agrícolas 
familiares em toda a União, de modo a 
reforçar a segurança alimentar;

Or. en

Alteração 1544
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

R.6-A. Manutenção e aumento do número 
de agricultores: Número de beneficiários 
da PAC

Or. en

Justificação

Aceitar a perda de centenas de estruturas agrícolas por dia é um erro político. Deixa 
enormes lacunas no tecido socioeconómico das zonas rurais, levando ao despovoamento 
rural e causando outros problemas a jusante. NÃO é uma inevitabilidade: em vez disso, a 
PAC deveria capacitar os agricultores para que as suas pequenas empresas prosperem, 
facilitando a cooperação e ajudando os mesmos a encontrar mercados adequados, que 
podem ser locais e regionais.

Alteração 1545
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
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Anexo I – Indicadores de resultados – R.6- B (novo)

Texto da Comissão Alteração

R.6-B. Manutenção e aumento do número 
de agricultores: Número de beneficiários 
da PAC por categorias de dimensão; 
Número de pequenos agricultores de 
acordo com as definições do Eurostat

Or. en

Justificação

Aceitar a perda de centenas de estruturas agrícolas por dia é um erro político. Deixa 
enormes lacunas no tecido socioeconómico das zonas rurais, levando ao despovoamento 
rural e causando outros problemas a jusante. NÃO é uma inevitabilidade: em vez disso, a 
PAC deveria capacitar os agricultores para que as suas pequenas empresas prosperem, 
facilitando a cooperação e ajudando os mesmos a encontrar mercados adequados, que 
podem ser locais e regionais.

Alteração 1546
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

I.6-A. Relocalizar, diversificar e 
equilibrar os setores de produção: 
Percentagem da área agrícola regional 
utilizada para cada setor de produção

Or. en

Justificação

A fim de encurtar a cadeia alimentar e fomentar os mercados regionais, é necessário 
equilibrar os setores de produção dentro de cada região, a fim de diminuir as distâncias de 
transporte dos produtos.
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Alteração 1547
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.9

Texto da Comissão Alteração

R.9 Modernização das explorações 
agrícolas: Percentagem de agricultores que 
recebem um apoio ao investimento para 
reestruturar e modernizar, incluindo 
melhorar a eficiência dos recursos

R.9 Modernização das explorações 
agrícolas: Percentagem de explorações 
agrícolas que recebem um apoio ao 
investimento para reestruturar e 
modernizar, incluindo melhorar a 
eficiência dos recursos

Or. en

Justificação

O número de explorações seria mais útil.

Alteração 1548
Merja Kyllönen

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.9

Texto da Comissão Alteração

R.9 Modernização das explorações 
agrícolas: Percentagem de agricultores que 
recebem um apoio ao investimento para 
reestruturar e modernizar, incluindo 
melhorar a eficiência dos recursos

R.9 Modernização das explorações 
agrícolas: Percentagem de explorações 
agrícolas que recebem um apoio ao 
investimento para reestruturar e 
modernizar, incluindo melhorar a 
eficiência dos recursos

Or. en

Alteração 1549
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
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Anexo I – Indicadores de resultados – R.9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

R.9-A. Desenvolvimento da agricultura 
biológica: Percentagem de agricultores 
que recebem pagamentos para adotar ou 
manter práticas de agricultura biológica

Or. en

Justificação

É necessário aumentar a percentagem da agricultura biológica na UE de modo a fazer 
corresponder a oferta à procura na UE e a evitar a dependência das importações.

Alteração 1550
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.10

Texto da Comissão Alteração

R.10 Melhor organização da cadeia de 
abastecimento: Percentagem de 
agricultores que participam em grupos de 
produtores apoiados, organizações de 
produtores, mercados locais, circuitos de 
cadeias de abastecimento curtas e sistemas 
de qualidade

R.10 Melhor organização da cadeia de 
abastecimento: Percentagem de 
agricultores e PME que participam em 
grupos de produtores apoiados, 
organizações de produtores, mercados 
locais, circuitos de cadeias de 
abastecimento curtas e sistemas de 
qualidade

Or. en

Justificação

As PME devem ser tidas em conta.

Alteração 1551
Merja Kyllönen
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Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.10

Texto da Comissão Alteração

R.10 Melhor organização da cadeia de 
abastecimento: Percentagem de 
agricultores que participam em grupos de 
produtores apoiados, organizações de 
produtores, mercados locais, circuitos de 
cadeias de abastecimento curtas e sistemas 
de qualidade

R.10 Melhor organização da cadeia de 
abastecimento: Percentagem de 
agricultores e PME que participam em 
grupos de produtores apoiados, 
organizações de produtores, mercados 
locais, circuitos de cadeias de 
abastecimento curtas e sistemas de 
qualidade

Or. en

Alteração 1552
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

I.9-A. Melhorar a resiliência graças ao 
reforço da agrobiodiversidade: Índice de 
agrobiodiversidade, que mede a 
diversidade varietal no interior das 
espécies agrícolas e entre estas

Or. en

Justificação

Apesar das advertências da FAO sobre a redução alarmante da agrobiodiversidade nos 
sistemas de exploração agrícola e da adesão da UE à Convenção sobre a Diversidade 
Biológica (CDB) e ao Tratado Internacional sobre os Recursos Fitogenéticos para a 
Alimentação e a Agricultura da FAO, esta questão não está presente na proposta da PAC. A 
preservação das variedades autóctones e das raças de animais locais e tradicionais foi 
identificada como a quarta grande prioridade da PAC por todos os participantes na consulta 
pública. Estes compromissos internacionais, assim como a contribuição dos cidadãos, devem 
ser tidos em consideração. 
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Alteração 1553
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.12

Texto da Comissão Alteração

I.12 Fomentar a utilização de energias 
sustentáveis no setor da agricultura:
Produção de energia renovável a partir de 
atividades agrícolas e silvícolas

I.12 Garantir a sustentabilidade da 
energia proveniente de atividades 
agrícolas e silvícolas: Produção de energia 
renovável a partir de atividades agrícolas e 
silvícolas, que mostra a absorção líquida 
de carbono e a poupança líquida de gases 
com efeito de estufa sem uma alteração 
direta ou indireta do uso do solo

Or. en

Justificação

Muitas formas de biocombustíveis são efetivamente responsáveis por emissões líquidas de 
gases com efeito de estufa; eventuais financiamentos no âmbito da PAC não devem ocasionar 
emissões adicionais de GEE nem conduzir à apropriação de terras agrícolas, à 
desflorestação ou a abusos dos direitos humanos devido às alterações do uso do solo e aos 
efeitos das deslocalizações. 

Alteração 1554
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

R.12-A. Melhorar a resiliência graças ao 
reforço da agrobiodiversidade: 
Percentagem de terras agrícolas ao abrigo 
de «regimes ecológicos» que recorrem a 
práticas e opções benéficas para a 
agrobiodiversidade

Or. en
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Justificação

Apesar das advertências da FAO sobre a redução alarmante da agrobiodiversidade nos 
sistemas de exploração agrícola e da adesão da UE à Convenção sobre a Diversidade 
Biológica (CDB) e ao Tratado Internacional sobre os Recursos Fitogenéticos para a 
Alimentação e a Agricultura da FAO, esta questão não está presente na proposta da PAC. A 
preservação das variedades autóctones e das raças de animais locais e tradicionais foi
identificada como a quarta grande prioridade da PAC por todos os participantes na consulta 
pública. Estes compromissos internacionais, assim como a contribuição dos cidadãos, devem 
ser tidos em consideração. 

Alteração 1555
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.15

Texto da Comissão Alteração

R.15 Energia verde proveniente da 
agricultura e da silvicultura: 
Investimentos na capacidade de produção 
de energias renováveis, incluindo a 
bioenergia (MW)

R.15 Limitar as alterações diretas e 
indiretas do uso do solo relacionadas com 
os biocombustíveis e a desflorestação a 
nível mundial Investimentos na capacidade 
de produção de energias renováveis, 
incluindo a bioenergia (MW)

Or. en

Justificação

A produção de agrocombustíveis tem geralmente uma pegada ecológica mais negativa em 
termos de emissões de GEE do que a dos combustíveis convencionais. Não deve, por 
conseguinte, ser encorajada. A energia proveniente da madeira, além de ineficiente, conduz a 
importantes alterações no uso da terra. É necessário controlar os investimentos neste setor a 
fim de limitar o seu crescimento.

Alteração 1556
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.15-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

R.15-A. Assegurar que os biocombustíveis 
são eficazes, sustentáveis e sem conexão a 
alterações diretas e indiretas do uso do 
solo: Investimentos na capacidade de 
produção de energia renovável 
verdadeiramente sustentável e com 
emissões reduzidas de gases com efeito de 
estufa, incluindo a bioenergia (MW)

Or. en

Justificação

Ao ter em conta as alterações diretas e indiretas do uso do solo e a poupança líquida de 
gases com efeito de estufa, o modelo GLOBIOM da Comissão já nos permite determinar que 
biocombustíveis são verdadeiramente sustentáveis. Este indicador permitiria medir os 
biocombustíveis não nocivos, enquanto o indicador existente mede todos os biocombustíveis.

Alteração 1557
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

R.15-A. Reduzir as emissões provenientes 
do uso de fertilizantes: Percentagem de 
terras agrícolas sob compromisso de 
gestão para redução das emissões de 
gases com efeito de estufa provenientes do 
uso de fertilizantes

Or. en

Justificação

O uso de fertilizantes também é responsável pelas emissões de gases com efeito de estufa na 
agricultura. Deve, portanto, ser introduzido um indicador de resultados para reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa dos fertilizantes.
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Alteração 1558
Mairead McGuinness
Proposta de regulamento
Anexo I – Objetivos específicos da UE – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

Promover um desenvolvimento sustentável 
e uma gestão eficiente dos recursos 
naturais, como a água, o solo e o ar

Promover um desenvolvimento sustentável 
e uma gestão eficiente dos recursos 
naturais, incluindo a água, o solo e o ar

Or. en

Alteração 1559
Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic
Proposta de regulamento
Anexo I – Objetivos específicos da UE – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

Promover o emprego, o crescimento, a 
inclusão social e o desenvolvimento local 
nas zonas rurais, incluindo a bioeconomia e 
uma silvicultura sustentável

Promover o emprego, o crescimento, a 
inclusão social, uma maior participação 
das mulheres na economia rural e o 
desenvolvimento local nas zonas rurais, 
incluindo a bioeconomia e uma silvicultura 
sustentável

Or. sv

Alteração 1560
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.13

Texto da Comissão Alteração

I.13 Reduzir a erosão do solo: Percentagem 
de terras com um nível de erosão do solo 
de moderado a grave em terras agrícolas

I.13 Reduzir a erosão do solo e aumentar a 
resiliência face às inundações: 
Percentagem de terras com um nível de 
erosão do solo de moderado a grave em 
terras agrícolas

Or. en



AM\1175106PT.docx 15/141 PE632.119v03-00

PT

Alteração 1561
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

I.13-A. Regenerar os solos aráveis e 
aumentar a capacidade de retenção de 
água e nutrientes: Percentagem de húmus 
nos solos aráveis

Or. en

Alteração 1562
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

I.14-A. Reduzir os contaminantes, como o 
cádmio e o arsénio, presentes nos solos 
aráveis

Or. en

Justificação

Estudos científicos recentes confirmaram os riscos ligados à presença de substâncias 
cancerígenas perigosas, como o cádmio e o arsénio, em produtos fertilizantes e a necessidade 
de reduzir substancialmente os seus níveis. Por conseguinte, a PAC deve procurar promover 
diferentes meios de incentivar os agricultores a utilizar produtos fertilizantes mais seguros, 
sem que seja necessário impor limitações ou restrições.

Alteração 1563
Bas Eickhout
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Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

I.17-A. Promover a biodiversidade: Índice 
de agrobiodiversidade, que mede a 
diversidade varietal no interior das 
espécies agrícolas e entre estas

Or. en

Justificação

A organização de investigação Biodiversidade Internacional desenvolveu um «índice de 
agrobiodiversidade», um instrumento destinado a medir a agrobiodiversidade, com 
financiamento da Comissão Europeia. Esse trabalho poderia ser utilizado como um elemento 
constitutivo para a criação de um indicador de impacto da UE. A UE comprometeu-se a 
apoiar a utilização sustentável da biodiversidade das culturas no âmbito da Convenção sobre 
a Diversidade Biológica (CDB) e do Tratado Internacional da FAO sobre os Recursos 
Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura.

Alteração 1564
Susanne Melior
Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

I.17-A.Reduzir as fugas de pesticidas nas 
águas subterrâneas e superficiais: 
Concentração de pesticidas na água, 
classificados como substâncias 
prioritárias na Diretiva Normas de 
Qualidade Ambiental e na Diretiva-
Quadro da Água

Or. en

Alteração 1565
Bas Eickhout
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Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.18

Texto da Comissão Alteração

R.18 Melhorar os solos: Percentagem de 
terras agrícolas sob compromisso de boa 
gestão do solo

R.18 Melhorar os solos e aumentar a sua 
resiliência contra condições climáticas 
extremas: Percentagem de terras agrícolas 
sob compromisso de boa gestão do solo, 
como indicado nas diretrizes voluntárias 
da FAO em matéria de práticas de gestão 
sustentável dos solos

Or. en

Alteração 1566
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

R.18-A. Saúde dos solos: Abundância e 
diversidade da biota do solo

Or. en

Justificação

É necessário revitalizar os solos a fim de iniciar o processo ecológico de regeneração dos 
solos aráveis e do húmus. Isso permitiria aumentar a capacidade de retenção de água e 
nutrientes.

Alteração 1567
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.19
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Texto da Comissão Alteração

R.19 Melhorar a qualidade do ar: 
Percentagem de terras agrícolas sob 
compromisso de reduzir as emissões de 
amoníaco

R.19 Melhorar a qualidade do ar: 
Percentagem de terras agrícolas sob 
compromisso de reduzir as emissões de 
amoníaco, em conformidade com os 
programas nacionais de controlo da 
poluição atmosférica, por exemplo, os 
valores-limite nacionais de emissão

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros já realizam medições neste domínio.

Alteração 1568
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

R.19-A. Reduzir os contaminantes 
nos solos aráveis: Percentagem de 
agricultores que utilizam fertilizantes com 
baixo teor de cádmio (Cd) ou similares, 
na aceção do regulamento da UE relativo 
aos produtos fertilizantes

Or. en

Justificação

Estudos científicos recentes confirmaram os riscos ligados à presença de substâncias 
cancerígenas perigosas, como o cádmio e o arsénio, em produtos fertilizantes e a necessidade 
de reduzir substancialmente os seus níveis. Por conseguinte, a PAC deve procurar promover 
diferentes meios de incentivar os agricultores a utilizar produtos fertilizantes mais seguros, 
sem que seja necessário impor limitações ou restrições.
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Alteração 1569
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.20

Texto da Comissão Alteração

R.20 Proteger a qualidade da água: 
Percentagem de terras agrícolas sob 
compromisso de gestão da qualidade da 
água

R.20 Proteger a qualidade da água: 
Percentagem de terras agrícolas sob 
compromisso de gestão da qualidade da 
água, em conformidade com os programas 
de ação para os nitratos e notificada 
através dos programas de medidas 
constantes dos planos de gestão das 
bacias hidrográficas

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros já realizam medições neste domínio.

Alteração 1570
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.22

Texto da Comissão Alteração

R.22 Utilização sustentável da água: 
Percentagem de terras irrigadas sob 
compromisso de melhorar o balanço 
hidrológico

R.22 Utilização sustentável da água: 
Percentagem de terras irrigadas sob 
compromisso de melhorar o balanço 
hidrológico, incluindo medidas para 
reduzir a erosão do solo, para a medição 
da água e para aumentar a capacidade de 
retenção de água do solo, em 
conformidade com os programas de 
medidas constantes dos planos de gestão 
das bacias hidrográficas

Or. en
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Justificação

Os Estados-Membros já realizam medições neste domínio.

Alteração 1571
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

R.22-A. Melhorar o estado das massas de 
água: Percentagem de terras agrícolas 
abrangidas por planos de gestão de bacias 
hidrográficas (Diretiva-Quadro da Água)

Or. en

Alteração 1572
Merja Kyllönen

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.23

Texto da Comissão Alteração

R.23 Desempenho relativo ao 
ambiente/clima através do investimento: 
Percentagem de agricultores que 
beneficiam de apoio a investimentos 
relacionados com preocupações ambientais 
ou climáticas

R.23 Desempenho relativo ao 
ambiente/clima através do investimento: 
Percentagem de explorações agrícolas que 
beneficiam de apoio a investimentos 
relacionados com preocupações ambientais 
ou climáticas

Or. en

Alteração 1573
Susanne Melior

Proposta de regulamento
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Anexo I – Indicadores de resultados – R.24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

R.24-A. Redução das fugas de pesticidas: 
Percentagem de terras agrícolas 
abrangidas por ações de apoio específicas 
que conduzem a uma redução das fugas 
de pesticidas para as águas subterrâneas 
ou superficiais

Or. en

Alteração 1574
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

R.24-A. Encerramento dos ciclos de 
nutrientes: venda/utilização de misturas 
de alimentos concentrados

Or. en

Justificação

Ao encerrar os ciclos de nutrientes, mediante o aumento da produção local de leguminosas 
para as forragens e a alimentação, seria possível reduzir as importações de soja e, 
consequentemente, limitar a desflorestação.

Alteração 1575
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.24-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

R.24- B. Respeito da capacidade de carga 
ecológica da bacia hidrográfica: 
densidade animal em comparação com a 
área de forragem e pastoreio (pastagens 
permanentes ou temporárias em terras 
aráveis)

Or. en

Justificação

É necessário reequilibrar a produção animal e vegetal, devendo a densidade animal 
corresponder à área de forragem em cada bacia hidrográfica.

Alteração 1576
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.24-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

R.24-C. Proteção dos solos através da 
rotação das culturas: percentagem de 
terras aráveis em que se aplicam as 
rotações de culturas incluindo uma 
componente de leguminosas

Or. en

Alteração 1577
Merja Kyllönen

Proposta de regulamento
Anexo I – Objetivos específicos da UE – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

Contribuir para a proteção da 
biodiversidade, melhorar os serviços 

Contribuir para inverter o declínio da 
biodiversidade, incluindo a 
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ligados aos ecossistemas e preservar os 
habitats e as paisagens

agrobiodiversidade, melhorar os serviços 
ligados aos ecossistemas e preservar os 
habitats e as paisagens

Or. en

Justificação

Ongoing technical work on creating an index for pollinators needs to be accelerated and 
prioritized. Populations of wild pollinators have declined rapidly in recent decades and have 
begun to show signs of impacting agricultural output. It is crucial to prioritise the setting up 
of new indicators in this area, which must be ready by 2021. The research organisation 
Bioversity International has developed an ‘Agrobiodiversity Index’, a tool to measure 
agrobiodiversity, with financing from the European Commission. Such work could be used as 
a building block towards the creation of an EU impact indicator. The EU has undertaken 
commitments to supporting the sustainable use of crop biodiversity under the Convention on 
Biological Diversity (CBD) and the FAO’s International Treaty on Plant Genetic Resources 
for Food and Agriculture.

Alteração 1578
Paul Brannen

Proposta de regulamento
Anexo I – Objetivos específicos da UE – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

Contribuir para a proteção da 
biodiversidade, melhorar os serviços 
ligados aos ecossistemas e preservar os 
habitats e as paisagens

Contribuir para a melhoria do estado de 
conservação ou das tendências 
populacionais das espécies, incluindo da 
fauna benéfica, em particular as espécies 
polinizadoras, do estado de conservação 
dos habitats e para melhorar os serviços 
ligados aos ecossistemas e preservar as 
paisagens

Or. en

Alteração 1579
Pavel Poc

Proposta de regulamento
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Anexo I – Objetivos específicos da UE – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

Contribuir para a proteção da 
biodiversidade, melhorar os serviços 
ligados aos ecossistemas e preservar os 
habitats e as paisagens

Contribuir para travar o declínio da 
biodiversidade, incluindo a 
agrobiodiversidade, melhorar os serviços 
ligados aos ecossistemas e preservar os 
habitats e as paisagens

Or. en

Alteração 1580
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Anexo I – Objetivos específicos da UE – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

Contribuir para a proteção da 
biodiversidade, melhorar os serviços 
ligados aos ecossistemas e preservar os 
habitats e as paisagens;

Contribuir para a proteção da 
biodiversidade, melhorar os serviços 
ligados aos ecossistemas e preservar os 
habitats e as paisagens e apoiar os sistemas 
agrícolas de elevado valor natural;

Or. en

Alteração 1581
Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic 

Proposta de regulamento
Anexo I – Objetivos específicos da UE – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

Contribuir para a proteção da 
biodiversidade, melhorar os serviços 
ligados aos ecossistemas e preservar os 
habitats e as paisagens

Contribuir para reverter o declínio da 
biodiversidade, incluindo a diversidade de 
fauna e flora na agricultura, reforçar os 
serviços ligados aos ecossistemas e 
preservar os habitats e as paisagens

Or. sv
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Alteração 1582
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Proposta de regulamento
Anexo I – Objetivos específicos da UE – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

Contribuir para a proteção da 
biodiversidade, melhorar os serviços 
ligados aos ecossistemas e preservar os 
habitats e as paisagens

Contribuir para inverter o declínio da 
biodiversidade, incluindo a 
agrobiodiversidade, melhorar os serviços 
ligados aos ecossistemas e preservar os 
habitats e as paisagens

Or. en

Justificação

No âmbito da Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) e do Tratado Internacional 
da FAO sobre os Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura, a UE 
comprometeu-se a apoiar a utilização sustentável da biodiversidade das culturas. Nesse 
contexto, é importante criar um índice de agrobiodiversidade e calcular a percentagem de 
terras agrícolas da UE onde é praticada a rotação de culturas.

Alteração 1583
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.20

Texto da Comissão Alteração

I.20 Reforçar a prestação de serviços 
ligados aos ecossistemas: parte da SAU
abrangida por características paisagísticas 

I.20 Reforçar a prestação de serviços 
ligados aos ecossistemas: parte da terra 
agrícola abrangida por características 
paisagísticas e vegetação seminatural

Or. en

Alteração 1584
Bas Eickhout
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Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.20

Texto da Comissão Alteração

I.20 Reforçar a prestação de serviços 
ligados aos ecossistemas: parte da SAU 
abrangida por características paisagísticas

I.20 Reforçar a prestação de serviços 
ambientais: parte da SAU abrangida por 
características paisagísticas e 
infraestruturas ecológicas

Or. en

Justificação

Incluindo árvores, sebes, lagoas, faixas de flores silvestres, etc.

Alteração 1585
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

I.20-A.Índice de agrobiodiversidade, que 
mede a diversidade varietal no interior 
das espécies agrícolas e entre estas

Or. en

Justificação

No âmbito da Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) e do Tratado Internacional 
da FAO sobre os Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura, a UE 
comprometeu-se a apoiar a utilização sustentável da biodiversidade das culturas. Nesse 
contexto, é importante criar um índice de agrobiodiversidade e calcular a percentagem de 
terras agrícolas da UE onde é praticada a rotação de culturas.

Alteração 1586
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic
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Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

I.20-A Índice de polinizadores

Or. sv

Alteração 1587
Susanne Melior

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

I.20-A.Percentagem de prados 
permanentes em bom estado ecológico

Or. en

Alteração 1588
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

I.20-A. Inverter a perda de polinizadores: 
Índice de polinizadores, nomeadamente 
abelhas e borboletas

Or. en

Justificação

Os trabalhos técnicos em curso com vista à criação de um índice para os polinizadores 
devem ser acelerados e considerados prioritários. As populações de polinizadores selvagens 
diminuíram rapidamente nas últimas décadas e começaram a mostrar sinais de impacto na 
produção agrícola. É fundamental dar prioridade à criação de novos indicadores neste 
domínio, que devem estar prontos até 2021.
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Alteração 1589
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

I.20-A.Índice de agrobiodiversidade, que 
mede a diversidade varietal no interior 
das espécies agrícolas e entre estas

Or. en

Justificação

No âmbito da Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) e do Tratado Internacional 
da FAO sobre os Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura, a UE 
comprometeu-se a apoiar a utilização sustentável da biodiversidade das culturas. Nesse 
contexto, é importante criar um índice de agrobiodiversidade e calcular a percentagem de 
terras agrícolas da UE onde é praticada a rotação de culturas.

Alteração 1590
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

I.20-A. Manutenção de terras agrícolas de 
elevado valor natural: extensão das terras 
agrícolas de elevado valor natural

Or. en

Alteração 1591
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Proposta de regulamento
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Anexo I – Indicadores de impacto – I.20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

I.20-A. Agricultura de elevado valor 
natural: Percentagem da superfície 
agrícola utilizada cultivada para gerar 
elevado valor natural

Or. en

Justificação

A atual PAC dispõe de um indicador de contexto de elevado valor natural (#37), que é 
também um indicador de impacto (#9). Sendo a agricultura de elevado valor natural tão 
importante para a manutenção da agricultura (nomeadamente a pecuária extensiva) em 
zonas agrícolas mais marginais e a preservação da biodiversidade, este conceito deve 
continuar a ser um utilizado na próxima PAC, tanto como indicador de impacto como 
indicador de resultados. O indicador de impacto indicaria a situação geral num país.

Alteração 1592
Merja Kyllönen

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

I.20-A Índice de polinizadores

Or. sv

Justificação

Os trabalhos técnicos em curso com vista à criação de um índice para os polinizadores 
devem ser acelerados e considerados prioritários. As populações de polinizadores selvagens 
diminuíram rapidamente nas últimas décadas e começaram a mostrar sinais de impacto na 
produção agrícola. É fundamental dar prioridade à criação de novos indicadores neste 
domínio, que devem estar prontos até 2021. A organização de investigação Biodiversidade 
Internacional desenvolveu um «índice de agrobiodiversidade», um instrumento destinado a 
medir a agrobiodiversidade, com financiamento da Comissão Europeia. Esse trabalho 
poderia ser utilizado como um elemento constitutivo para a criação de um indicador de 
impacto da UE. A UE comprometeu-se a apoiar a utilização sustentável da biodiversidade 
das culturas no âmbito da Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) e do Tratado 
Internacional da FAO sobre os Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura.
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Alteração 1593
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.20-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

I.20-B.Índice de polinizadores

Or. en

Justificação

No âmbito da Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) e do Tratado Internacional 
da FAO sobre os Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura, a UE 
comprometeu-se a apoiar a utilização sustentável da biodiversidade das culturas. Nesse 
contexto, é importante criar um índice de agrobiodiversidade e calcular a percentagem de 
terras agrícolas da UE onde é praticada a rotação de culturas.

Alteração 1594
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.20-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

I.20-B.Índice de polinizadores

Or. en

Justificação

Os trabalhos técnicos em curso com vista à criação de um índice para os polinizadores 
devem ser acelerados e considerados prioritários. As populações de polinizadores selvagens 
diminuíram rapidamente nas últimas décadas e começaram a mostrar sinais de impacto na 
produção agrícola. É fundamental dar prioridade à criação de novos indicadores neste 
domínio, que devem estar prontos até 2021.
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Alteração 1595
Merja Kyllönen

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.20-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

I.20-B Índice de agrobiodiversidade, que 
mede a diversidade varietal no interior 
das espécies agrícolas e entre estas

Or. sv

Justificação

Os trabalhos técnicos em curso com vista à criação de um índice para os polinizadores 
devem ser acelerados e considerados prioritários. As populações de polinizadores selvagens 
diminuíram rapidamente nas últimas décadas e começaram a mostrar sinais de impacto na 
produção agrícola. É fundamental dar prioridade à criação de novos indicadores neste 
domínio, que devem estar prontos até 2021. A organização de investigação Biodiversidade 
Internacional desenvolveu um «índice de agrobiodiversidade», um instrumento destinado a 
medir a agrobiodiversidade, com financiamento da Comissão Europeia. Esse trabalho 
poderia ser utilizado como um elemento constitutivo para a criação de um indicador de 
impacto da UE. A UE comprometeu-se a apoiar a utilização sustentável da biodiversidade 
das culturas no âmbito da Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) e do Tratado 
Internacional da FAO sobre os Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura.

Alteração 1596
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.26

Texto da Comissão Alteração

R.26 Proteger os ecossistemas florestais: 
Percentagem de terras florestais sob 
compromisso de gestão de apoio às 
paisagens, biodiversidade e serviços 
ligados aos ecossistemas

R.26 Proteger os ecossistemas florestais: 
Percentagem de terras florestais sob 
compromisso de gestão de apoio às 
paisagens, biodiversidade e serviços 
ligados aos ecossistemas, de acordo com 
os requisitos da estratégia da UE em 
matéria de biodiversidade

Or. en
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Alteração 1597
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.27

Texto da Comissão Alteração

R.27-A. Preservar os habitats e as espécies: 
Percentagem de terras agrícolas sob 
compromisso de gestão de apoio à 
conservação e à restauração da 
biodiversidade 

R.27-A. Preservar os habitats e as espécies: 
Percentagem de terras agrícolas sob 
compromisso de gestão de apoio à 
conservação e à restauração da 
biodiversidade, incluindo as terras 
agrícolas de elevado valor natural

Or. en

Alteração 1598
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.27

Texto da Comissão Alteração

R.27 Preservar os habitats e as espécies: 
Percentagem de terras agrícolas sob 
compromisso de gestão de apoio à 
conservação e à restauração da 
biodiversidade

R.27 Preservar os habitats e as espécies: 
Percentagem de terras agrícolas sob 
compromisso de gestão de apoio à 
conservação e à restauração da 
biodiversidade, de acordo com os 
requisitos da estratégia da UE em matéria 
de biodiversidade

Or. en

Alteração 1599
Merja Kyllönen

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.27-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

R.27-A. Apoiar a utilização 
sustentável da biodiversidade das 
culturas: Percentagem de superfície 
agrícola utilizada na UE (SAU) onde é 
praticada a rotação de culturas

Or. en

Justificação

Ongoing technical work on creating an index for pollinators needs to be accelerated and 
prioritized. Populations of wild pollinators have declined rapidly in recent decades and have 
begun to show signs of impacting agricultural output. It is crucial to prioritise the setting up 
of new indicators in this area, which must be ready by 2021. The research organisation 
Bioversity International has developed an ‘Agrobiodiversity Index’, a tool to measure 
agrobiodiversity, with financing from the European Commission. Such work could be used as 
a building block towards the creation of an EU impact indicator. The EU has undertaken 
commitments to supporting the sustainable use of crop biodiversity under the Convention on 
Biological Diversity (CBD) and the FAO’s International Treaty on Plant Genetic Resources 
for Food and Agriculture.

Alteração 1600
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

R.27-A. Apoiar a utilização 
sustentável da biodiversidade das 
culturas: Percentagem de superfície 
agrícola utilizada na UE (SAU) onde é 
praticada a rotação de culturas

Or. en

Justificação

No âmbito da Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) e do Tratado Internacional 
da FAO sobre os Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura, a UE 
comprometeu-se a apoiar a utilização sustentável da biodiversidade das culturas. Nesse 
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contexto, é importante criar um índice de agrobiodiversidade e calcular a percentagem de 
terras agrícolas da UE onde é praticada a rotação de culturas.

Alteração 1601
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

R.27-A. Apoiar a utilização 
sustentável da biodiversidade das 
culturas: Percentagem de superfície 
agrícola utilizada na UE (SAU) onde é 
praticada a rotação de culturas

Or. en

Justificação

No âmbito da Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) e do Tratado Internacional 
da FAO sobre os Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura, a UE 
comprometeu-se a apoiar a utilização sustentável da biodiversidade das culturas. Nesse 
contexto, é importante criar um índice de agrobiodiversidade e calcular a percentagem de 
terras agrícolas da UE onde é praticada a rotação de culturas.

Alteração 1602
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

R.27-A. Preservar os habitats e as 
espécies: estado de conservação favorável 
das espécies e habitats das terras 
agrícolas ao abrigo das Diretivas 
92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE

Or. en
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Justificação

As Diretivas Aves e Habitats e a Diretiva-Quadro da Água exigem a proteção de habitats e 
espécies essenciais. Já foram realizados controlos. Os sítios agrícolas e periagrícolas 
encontram-se nas piores condições, geralmente devido a financiamento insuficiente.

Alteração 1603
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.27-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

R.27-B. Inverter o declínio dos 
polinizadores: Índice de polinizadores, 
nomeadamente abelhas e borboletas

Or. en

Alteração 1604
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.27-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

R.27-C. Inverter o declínio dos 
polinizadores: Superfícies objeto de uma 
utilização produtiva e não produtiva das 
terras favorável aos polinizadores

Or. en

Alteração 1605
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.27-D (novo)
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Texto da Comissão Alteração

R.27-D. Promoção da biodiversidade nas 
explorações agrícolas: Percentagem de 
terras agrícolas dedicadas a elementos 
não produtivos (BCAA 9) sem recurso a 
pesticidas

Or. en

Alteração 1606
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.27-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

R.27-E. Redução da dependência de 
pesticidas: Volumes de pesticidas 
vendidos e utilizados (estatísticas sobre 
pesticidas)

Or. en

Justificação

A diretiva relativa à utilização sustentável de pesticidas e o regulamento relativo às 
estatísticas sobre pesticidas contém já disposições que podem ser utilizadas para esta 
medição.

Alteração 1607
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.27-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

R.27-F. Redução da utilização de 
pesticidas: percentagem de terras 
agrícolas abrangidas pela gestão 
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integrada das pragas (GIP)

Or. en

Alteração 1608
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.28

Texto da Comissão Alteração

R.28 Apoiar a rede Natura 2000: Zona 
situada em sítios da rede Natura 2000 sob 
compromisso de proteção, manutenção e 
restauração

R.28 Apoiar a rede Natura 2000: Zona 
situada em sítios da rede Natura 2000 em 
boas condições e sob compromisso de 
proteção, manutenção e restauração, em 
conformidade com os quadros de ação 
prioritários

Or. en

Justificação

A maioria das zonas da rede Natura 2000 estão em más condições devido à insuficiência dos 
pagamentos destinados a incentivar a sua proteção.

Alteração 1609
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.29

Texto da Comissão Alteração

R.29 Preservação da paisagem: 
Percentagem de terras agrícolas sob 
compromisso de gestão da paisagem, 
incluindo as sebes

R.29 Preservação da paisagem e das 
infraestruturas ecológicas: Percentagem 
de terras agrícolas sob compromisso de 
gestão da paisagem, incluindo as sebes e as 
árvores

Or. en
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Alteração 1610
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.29

Texto da Comissão Alteração

R.29 Preservação da paisagem: 
Percentagem de terras agrícolas sob 
compromisso de gestão da paisagem, 
incluindo as sebes

R.29 Preservação da paisagem: 
Percentagem de terras agrícolas sob 
compromisso de gestão da paisagem, 
incluindo as sebes e outra vegetação 
seminatural

Or. en

Alteração 1611
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

R.29-A. Promoção da agricultura de 
elevado valor natural: Percentagem de 
terras agrícolas sob compromissos de 
gestão para gerar elevado valor natural

Or. en

Justificação

A atual PAC dispõe de um indicador de contexto de elevado valor natural (#37), que é 
também um indicador de impacto (#9). Sendo a agricultura de elevado valor natural tão 
importante para a manutenção da agricultura (nomeadamente a pecuária extensiva) em 
zonas agrícolas mais marginais e a preservação da biodiversidade, este conceito deve 
continuar a ser um utilizado na próxima PAC, tanto como indicador de impacto como 
indicador de resultados. O indicador de resultados reuniria as diversas intervenções da PAC 
(investimentos, apoio associado, compromissos em matéria de elementos característicos dos 
prados e das paisagens, etc.) que contribuem para a manutenção do elevado valor natural.
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Alteração 1612
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

R.29-A. Apoio à agricultura de elevado 
valor natural: Percentagem de terras 
agrícolas de elevado valor natural que 
beneficiam de pagamentos de apoio à 
manutenção de práticas agrícolas de 
elevado valor natural

Or. en

Alteração 1613
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.21

Texto da Comissão Alteração

1.21 Atrair jovens agricultores: Evolução 
do número de novos agricultores

1.21 Atrair jovens agricultores e agilizar o 
desenvolvimento do seu negócio:
Evolução do número de jovens e novos 
agricultores e de PME  

Or. en

Alteração 1614
Merja Kyllönen

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.21
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Texto da Comissão Alteração

1.21 Atrair jovens agricultores: Evolução 
do número de novos agricultores

1.21 Atrair jovens agricultores e agilizar o 
desenvolvimento do seu negócio:
Evolução do número de jovens e novos 
agricultores e de PME

Or. en

Justificação

Devem ser incluídas também novas empresas em fase de arranque.

Alteração 1615
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

I.21-A Atrair agricultoras

Or. sv

Alteração 1616
Paul Brannen

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

I.21-A.Melhorar as tendências 
populacionais dos insetos polinizadores: 
Índice de polinizadores

Or. en
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Alteração 1617
Merja Kyllönen

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.30

Texto da Comissão Alteração

R.30 Renovação geracional: Número de 
jovens agricultores que criam uma 
exploração agrícola com o apoio da PAC

R.30 Renovação geracional: Número de 
jovens agricultores que criam uma 
exploração agrícola e novas empresas em 
fase de arranque com o apoio da PAC

Or. en

Justificação

Devem ser incluídas também novas empresas em fase de arranque.

Alteração 1618
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.30

Texto da Comissão Alteração

R.30 Renovação geracional: Número de 
jovens agricultores que criam uma 
exploração agrícola com o apoio da PAC

R.30 Renovação geracional: Número de 
jovens agricultores que criam uma 
exploração agrícola e novas empresas em 
fase de arranque com o apoio da PAC

Or. en

Justificação

Incluem-se as novas empresas em fase de arranque em consonância com o objetivo 
específico, e não apenas a renovação geracional.

Alteração 1619
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic
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Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

R.30-AAumento da percentagem de 
mulheres que beneficiam de apoio ao 
abrigo da PAC

Or. sv

Alteração 1620
Paul Brannen

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

R.30-A. Apoio às populações de 
polinizadores: Percentagem de terras 
agrícolas objeto de planos de gestão 
favorável aos polinizadores

Or. en

Alteração 1621
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.30-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

R.30-BMulheres jovens nas zonas rurais, 
aumento da percentagem de mulheres 
jovens* que beneficiam de apoio para a 
criação de explorações ou empresas 
agrícolas ao abrigo da PAC

_____________________

* O limite de idade deve ser igual ao 
indicado na definição de jovem agricultor.
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Or. sv

Alteração 1622
Paul Brannen

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

I.22-A.Aumento das populações de 
borboletas dos prados: Índice de 
borboletas

Or. en

Alteração 1623
Tilly Metz

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

I.25-A.Atrair mulheres agricultoras: 
Evolução do número de mulheres 
agricultoras

Or. en

Justificação

É importante medir o número de mulheres entre os agricultores.

Alteração 1624
Tilly Metz

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.25-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

I.25-B.Contribuir para o aumento da taxa 
de emprego das mulheres nas zonas 
rurais: Evolução da taxa de emprego das 
mulheres nas zonas rurais

Or. en

Justificação

É necessário medir a situação específica do emprego das mulheres nas zonas rurais.

Alteração 1625
Tilly Metz

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.25-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

I.25-D.Promover a inclusão rural: 
Evolução dos rendimentos das mulheres 
nas zonas rurais, evolução do índice de 
pobreza entre as mulheres nas zonas 
rurais

Or. en

Justificação

A pobreza afeta diferentemente as pessoas em função do género ou do facto de viverem em 
zonas rurais ou urbanas. É importante, portanto, dispor de um indicador específico sobre a 
pobreza das mulheres que vivem em zonas rurais.

Alteração 1626
Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic 

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.31-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

R.31-AAumento do emprego feminino 
nas zonas rurais: percentagem de postos 
de trabalho para mulheres nos projetos 
que beneficiam de financiamento a título 
da PAC

Or. sv

Alteração 1627
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.33

Texto da Comissão Alteração

R.33 Digitalizar a economia rural: 
População rural abrangida por uma 
estratégia de apoio «Aldeias inteligentes»

R.33 Digitalizar a economia rural: 
Percentagem da população rural abrangida 
por uma estratégia de apoio «Aldeias 
inteligentes» 

Or. en

Alteração 1628
Merja Kyllönen

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.33

Texto da Comissão Alteração

R.33 Digitalizar a economia rural: 
População rural abrangida por uma 
estratégia de apoio «Aldeias inteligentes»

R.33 Digitalizar a economia rural: 
Percentagem da população rural abrangida 
por uma estratégia de apoio «Aldeias 
inteligentes» 

Or. en
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Alteração 1629
Tilly Metz

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

R.35-A. Melhorar o equilíbrio entre 
homens e mulheres: Número de mulheres 
agricultoras que criam uma exploração 
agrícola com o apoio da PAC

Or. en

Justificação

É necessário medir a distribuição por género dos beneficiários dos apoios para a criação de 
novas explorações agrícolas.

Alteração 1630
Merja Kyllönen

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

R.35-A. Promover a inclusão social: 
Percentagem da população rural 
abrangida por estratégias no âmbito do 
LEADER

Or. en

Alteração 1631
Tilly Metz

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.35-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

R.35-B. Crescimento e emprego nas 
zonas rurais: Novos empregos para as 
mulheres no âmbito de projetos de apoio

Or. en

Alteração 1632
Tilly Metz

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.35-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

R.35c Promover a inclusão social: 
Número de mulheres pertencentes a 
minorias e/ou grupos vulneráveis que 
beneficiam do apoio de projetos de 
inclusão social; número de pequenos 
agricultores de acordo com as definições 
do Eurostat

Or. en

Alteração 1633
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

I.26-A.Uso sustentável de produtos 
veterinários no setor da pecuária: 
Vendas/utilização em animais destinados 
à produção de alimentos

Or. en
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Justificação

Os biocidas e os produtos veterinários também podem representar riscos para a 
biodiversidade. Esta é a razão pela qual devem ser tidas em conta para estes produtos as 
mesmas regras e precauções utilizadas para os pesticidas. Para mais informações, consultar: 
https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf)

Alteração 1634
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

I.26-A. Uso sustentável de produtos 
veterinários no setor da pecuária: Vendas 
e utilização de produtos veterinários em 
animais destinados à produção de 
alimentos

Or. en

Justificação

Os produtos veterinários também podem representar riscos para a saúde das abelhas e o 
ambiente. Esta é a razão pela qual devem ser tidas em conta para estes produtos as mesmas 
regras e precauções utilizadas para os pesticidas. https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf

Alteração 1635
Merja Kyllönen

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

I.26-A. Uso sustentável de produtos 
veterinários e uso preventivo de 
medicamentos veterinários: 
Vendas/utilização em animais destinados 
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à produção de alimentos

Or. en

Justificação

Os biocidas e os produtos veterinários também podem representar riscos para a 
biodiversidade. Esta é a razão pela qual, na utilização de biocidas e produtos veterinários, 
devem ser tidas em conta as mesmas regras e precauções utilizadas para os pesticidas.

Alteração 1636
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

I.26-A Utilização sustentável de produtos 
veterinários no setor da criação pecuária: 
vendas/utilização de animais destinados à 
produção de alimentos

Or. sv

Alteração 1637
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

I.26-A.Uso sustentável de produtos 
veterinários no setor da pecuária: 
Vendas/utilização em animais destinados 
à produção de alimentos

Or. en
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Alteração 1638
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.27

Texto da Comissão Alteração

I.27 Uso sustentável de pesticidas: Reduzir 
os riscos e os impactos causados dos
pesticidas**

I.27 Uso sustentável de pesticidas: 
Dependência reduzida da utilização de
pesticidas**

Or. sv

Alteração 1639
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.27

Texto da Comissão Alteração

I.27 Uso sustentável de pesticidas: Reduzir 
os riscos e os impactos causados dos 
pesticidas**

I.27 Redução do uso de pesticidas: Reduzir 
o uso e a dependência dos pesticidas**

Or. en

Alteração 1640
Merja Kyllönen

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.27

Texto da Comissão Alteração

I.27 Uso sustentável de pesticidas: Reduzir
os riscos e os impactos causados dos 
pesticidas**

I.27 Uso sustentável de pesticidas: Reduzir 
a dependência dos pesticidas**

Or. en



AM\1175106PT.docx 51/141 PE632.119v03-00

PT

Justificação

Os biocidas e os produtos veterinários também podem representar riscos para a 
biodiversidade. Esta é a razão pela qual, na utilização de biocidas e produtos veterinários, 
devem ser tidas em conta as mesmas regras e precauções utilizadas para os pesticidas.

Alteração 1641
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.27

Texto da Comissão Alteração

I.27 Uso sustentável de pesticidas: 
Reduzir os riscos e os impactos causados
dos pesticidas**

I.27 Uso sustentável de pesticidas: 
Reduzir a dependência dos pesticidas**

Or. en

Justificação

Os biocidas e os produtos veterinários também podem representar riscos para a 
biodiversidade. Esta é a razão pela qual devem ser tidas em conta para estes produtos as 
mesmas regras e precauções utilizadas para os pesticidas. Para mais informações, consultar: 
https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf)

Alteração 1642
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.27

Texto da Comissão Alteração

I.27 Uso sustentável de pesticidas: 
Reduzir os riscos e os impactos causados
dos pesticidas**

I.27 Uso sustentável de pesticidas: 
Reduzir a dependência dos pesticidas**

Or. en
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Alteração 1643
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

I.27-A.Uso sustentável de biocidas: 
Reduzir a dependência dos biocidas

Or. en

Justificação

Os biocidas e os produtos veterinários também podem representar riscos para a 
biodiversidade. Esta é a razão pela qual devem ser tidas em conta para estes produtos as 
mesmas regras e precauções utilizadas para os pesticidas. Para mais informações, consultar: 
https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf)

Alteração 1644
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

I.27-A.Uso sustentável de biocidas: 
Reduzir a dependência dos biocidas

Or. en

Justificação

Os biocidas e os produtos veterinários também podem representar riscos para a 
biodiversidade. Esta é a razão pela qual devem ser tidas em conta para estes produtos as 
mesmas regras e precauções utilizadas para os pesticidas, sendo para tal necessária a 
criação de novos indicadores neste domínio, que devem estar prontos até 2021.
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Alteração 1645
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.27-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

I.27-B Uso sustentável de biocidas: 
reduzir a dependência de biocidas

Or. sv

Alteração 1646
Merja Kyllönen

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

I.27-A. Novo uso sustentável de biocidas: 
Reduzir a dependência dos biocidas

Or. en

Justificação

Os biocidas e os produtos veterinários também podem representar riscos para a 
biodiversidade. Esta é a razão pela qual, na utilização de biocidas e produtos veterinários, 
devem ser tidas em conta as mesmas regras e precauções utilizadas para os pesticidas.

Alteração 1647
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

I.27-A. Redução de fatores de produção: 
Reduzir a utilização dos biocidas
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Or. en

Justificação

Os produtos biocidas também podem representar riscos para o ambiente. Esta é a razão pela 
qual devem ser tidas em conta para estes produtos as mesmas regras e precauções utilizadas 
para os pesticidas. https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf

Alteração 1648
Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

I.28-A. Redução do não cumprimento no 
Estado-Membro, por animal, da 
legislação em vigor em matéria de 
bem-estar dos animais (Regulamento 
(CE) n.º 1099/2009, Diretiva 2007/43/CE 
do Conselho, Diretiva 1999/74/CE)

Or. sv

Alteração 1649
Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.28-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

I.28-B. Mensuração da densidade animal, 
por espécie, no Estado-Membro

Or. sv

Alteração 1650
Bas Eickhout
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Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

R.36-A. Redução do uso de produtos 
veterinários: Redução das vendas de 
antibióticos, percentagem de cabeças 
normais abrangidas por ações de apoio 
com a finalidade de limitar o uso de 
medicamentos veterinários

Or. en

Alteração 1651
Merja Kyllönen

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

R.36-A. Uso sustentável de produtos 
veterinários: Percentagem de cabeças 
normais abrangidas por ações de apoio 
com a finalidade de limitar o uso de 
produtos veterinários 
(prevenção/redução) a fim de reduzir os 
riscos e impactos desses produtos

Or. en

Justificação

Os biocidas e os produtos veterinários também podem representar riscos para a 
biodiversidade. Esta é a razão pela qual, na utilização de biocidas e produtos veterinários, 
devem ser tidas em conta as mesmas regras e precauções utilizadas para os pesticidas.

Alteração 1652
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic
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Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

R.36-AUtilização sustentável de produtos 
veterinários: percentagem de gado 
afetada pelas medidas de apoio para 
limitar a utilização de produtos 
veterinários (prevenção/redução) a fim de 
reduzir os riscos e os efeitos adversos 
desses produtos

Or. sv

Alteração 1653
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

R.36-A. Uso sustentável de produtos 
veterinários: Percentagem de cabeças 
normais abrangidas por ações de apoio 
com a finalidade de limitar o uso de 
produtos veterinários 
(prevenção/redução) a fim de reduzir os 
riscos e impactos desses produtos

Or. en

Justificação

Os biocidas e os produtos veterinários também podem representar riscos para a 
biodiversidade. Esta é a razão pela qual devem ser tidas em conta para estes produtos as 
mesmas regras e precauções utilizadas para os pesticidas. Para mais informações, consultar: 
https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf)
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Alteração 1654
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

R.36-A. Uso sustentável de 
produtos veterinários: Percentagem de 
cabeças normais abrangidas por ações de 
apoio com a finalidade de limitar o uso de 
produtos veterinários a fim de reduzir os 
riscos e impactos desses produtos

Or. en

Alteração 1655
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.37

Texto da Comissão Alteração

R.37 Uso sustentável de pesticidas: 
Percentagem de terras agrícolas abrangidas 
por ações de apoio específicas que 
conduzem ao uso sustentável de 
pesticidas, a fim de reduzir os riscos e os 
impactos associados à sua utilização

R.37 Uso sustentável de pesticidas: 
Percentagem de terras agrícolas abrangidas 
por ações de apoio específicas que 
conduzem à redução da dependência de 
pesticidas

Or. sv

Alteração 1656
Susanne Melior

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.37
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Texto da Comissão Alteração

R.37 Uso sustentável de pesticidas: 
Percentagem de terras agrícolas 
abrangidas por ações de apoio específicas 
que conduzem ao uso sustentável de 
pesticidas, a fim de reduzir os riscos e os 
impactos associados à sua utilização

R.37 Uso sustentável de pesticidas:
Percentagem de terras agrícolas objeto de 
medidas de gestão integrada das pragas

Or. en

Alteração 1657
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.37

Texto da Comissão Alteração

R.37 Uso sustentável de pesticidas: 
Percentagem de terras agrícolas abrangidas 
por ações de apoio específicas que 
conduzem ao uso sustentável de 
pesticidas, a fim de reduzir os riscos e os 
impactos associados à sua utilização

R.37 Uso sustentável de pesticidas: 
Percentagem de terras agrícolas abrangidas 
por ações de apoio específicas que 
conduzem à redução da dependência de 
pesticidas

Or. en

Justificação

Os biocidas e os produtos veterinários também podem representar riscos para a 
biodiversidade. Esta é a razão pela qual devem ser tidas em conta para estes produtos as 
mesmas regras e precauções utilizadas para os pesticidas. Para mais informações, consultar: 
https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf)

Alteração 1658
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.37
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Texto da Comissão Alteração

R.37 Uso sustentável de pesticidas: 
Percentagem de terras agrícolas abrangidas 
por ações de apoio específicas que 
conduzem ao uso sustentável de 
pesticidas, a fim de reduzir os riscos e os 
impactos associados à sua utilização

R.37 Redução do uso de pesticidas: 
Percentagem de terras agrícolas abrangidas 
por ações de apoio específicas que 
reduzem o uso e a dependência de 
pesticidas

Or. en

Alteração 1659
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.37

Texto da Comissão Alteração

R.37 Uso sustentável de pesticidas: 
Percentagem de terras agrícolas abrangidas 
por ações de apoio específicas que 
conduzem ao uso sustentável de 
pesticidas, a fim de reduzir os riscos e os 
impactos associados à sua utilização

R.37 Uso sustentável de pesticidas: 
Percentagem de terras agrícolas abrangidas 
por ações de apoio específicas que 
conduzem à redução da dependência de 
pesticidas

Or. en

Alteração 1660
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.37

Texto da Comissão Alteração

R.37 Uso sustentável de pesticidas: 
Percentagem de terras agrícolas abrangidas 
por ações de apoio específicas que 
conduzem ao uso sustentável de 
pesticidas, a fim de reduzir os riscos e os 
impactos associados à sua utilização

R.37 Uso sustentável de pesticidas: 
Percentagem de terras agrícolas abrangidas 
por ações de apoio específicas que 
conduzem à redução da dependência de 
pesticidas
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Or. en

Justificação

Os biocidas e os produtos veterinários também podem representar riscos para a 
biodiversidade. Esta é a razão pela qual devem ser tidas em conta para estes produtos as 
mesmas regras e precauções utilizadas para os pesticidas. Para mais informações, consultar: 
https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf) 

Alteração 1661
Merja Kyllönen

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.37

Texto da Comissão Alteração

R.37 Uso sustentável de pesticidas: 
Percentagem de terras agrícolas abrangidas 
por ações de apoio específicas que 
conduzem ao uso sustentável de 
pesticidas, a fim de reduzir os riscos e os 
impactos associados à sua utilização

R.37 Uso sustentável de pesticidas: 
Percentagem de terras agrícolas abrangidas 
por ações de apoio específicas que 
conduzem à redução da dependência de 
pesticidas

Or. en

Justificação

Os biocidas e os produtos veterinários também podem representar riscos para a 
biodiversidade. Esta é a razão pela qual, na utilização de biocidas e produtos veterinários, 
devem ser tidas em conta as mesmas regras e precauções utilizadas para os pesticidas.

Alteração 1662
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

R.37-A. Eliminação progressiva do uso de
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biocidas: Percentagem de terras agrícolas 
abrangidas por ações de apoio específicas 
que conduzem à redução da dependência 
de biocidas

Or. en

Justificação

Os biocidas utilizados na agricultura têm um impacto negativo nas abelhas, pelo que a sua 
utilização deve ser reduzida.

Alteração 1663
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

R.37-AUso sustentável de biocidas: 
percentagem de terras agrícolas: 
percentagem de terras agrícolas afetadas 
por medidas de apoio específicas que 
conduzem à redução da dependência de 
biocidas

Or. sv

Alteração 1664
Merja Kyllönen

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

R.37-A. Uso sustentável de biocidas: 
Percentagem de terras agrícolas 
abrangidas por ações de apoio específicas 
que conduzem à redução da dependência 
de biocidas
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Or. en

Justificação

Os biocidas e os produtos veterinários também podem representar riscos para a 
biodiversidade. Esta é a razão pela qual, na utilização de biocidas e produtos veterinários, 
devem ser tidas em conta as mesmas regras e precauções utilizadas para os pesticidas.

Alteração 1665
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

R.37-A. Uso sustentável de 
biocidas: Percentagem de terras agrícolas 
abrangidas por ações de apoio específicas 
que conduzem à redução da dependência 
de biocidas

Or. en

Justificação

Os biocidas e os produtos veterinários também podem representar riscos para a 
biodiversidade. Esta é a razão pela qual devem ser tidas em conta para estes produtos as 
mesmas regras e precauções utilizadas para os pesticidas. Para mais informações, consultar: 
https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf)

Alteração 1666
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

R.37-A. Uso sustentável de 
biocidas: Percentagem de terras agrícolas 
abrangidas por ações de apoio específicas 
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que conduzem à redução da dependência 
de biocidas

Or. en

Justificação

Os biocidas e os produtos veterinários também podem representar riscos para a 
biodiversidade. Esta é a razão pela qual devem ser tidas em conta para estes produtos as 
mesmas regras e precauções utilizadas para os pesticidas, sendo para tal necessária a 
criação de novos indicadores neste domínio, que devem estar prontos até 2021.

Alteração 1667
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Proposta de regulamento
Anexo I – Objetivos específicos da UE – ponto 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Melhorar o bem-estar animal em 
conformidade com o artigo 13.º do 
Tratado, com os melhores dados 
científicos e conhecimentos disponíveis e 
com os requisitos comunitários

Or. sv

Alteração 1668
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de realizações – O.3

Texto da Comissão Alteração

O.3 Número de beneficiários do apoio da 
PAC

O.3 Número de beneficiários do apoio da 
PAC e número de beneficiários efetivos
das explorações agrícolas

Or. en
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Justificação

Esta alteração visa reduzir a concentração (um menor número de beneficiários implica a 
perda de explorações agrícolas).

Alteração 1669
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de realizações – O.17

Texto da Comissão Alteração

O.17 Número de projetos de apoio aos
recursos genéticos

O.17 Número de agricultores que 
beneficiam de apoio associado ao 
rendimento para produções que envolvem 
a conservação e o uso sustentável de
recursos genéticos, incluindo raças 
animais raras

Or. en

Justificação

A proposta não está ligada a qualquer disposição do regulamento. Por conseguinte, as 
alterações ao regulamento permitem uma maior especificidade neste tipo de indicador de 
realizações. Este indicador de realizações está ligado ao artigo 30.º do regulamento e às 
alterações propostas ao mesmo (o apoio associado ao rendimento é possível para qualquer 
setor ou atividade que envolva a conservação e o uso sustentável dos recursos genéticos).

Alteração 1670
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de realizações – O.17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O.17-A. Número de intervenções de apoio 
a ações de conservação de recursos 
genéticos para a alimentação e a 
agricultura ou a ações destinadas a 
melhorar a diversidade genética nas 
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plantas cultivadas no setor das frutas e 
dos produtos hortícolas

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão para o indicador de realização O.17 não está ligada a qualquer 
disposição do regulamento. Por conseguinte, as alterações ao regulamento permitem uma 
maior especificidade neste tipo de indicador de realizações. Este indicador de realizações 
está ligado ao artigo 43.º do regulamento e às alterações propostas ao mesmo (intervenções 
no setor da fruta e dos produtos hortícolas).

Alteração 1671
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de realizações – O.17-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

O.17-B. Número de programas de 
melhoramento vegetal centrados numa 
elevada diversidade genética no setor das 
frutas e dos produtos hortícolas

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão para o indicador de realização O.17 não está ligada a qualquer 
disposição do regulamento. Por conseguinte, as alterações ao regulamento permitem uma 
maior especificidade neste tipo de indicador de realizações. Este indicador de realizações 
está ligado ao artigo 43.º do regulamento e às alterações propostas ao mesmo (intervenções 
no setor da fruta e dos produtos hortícolas).

Alteração 1672
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de realizações – O.17-C (novo)
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Texto da Comissão Alteração

O.17-C. Número de programas de 
melhoramento vegetal biológico no setor 
das frutas e dos produtos hortícolas

Or. en

Justificação

Este indicador de realizações está ligado ao artigo 42.º do regulamento e às alterações 
propostas ao mesmo (intervenções no setor da fruta e dos produtos hortícolas).

Alteração 1673
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de realizações – O.17-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

O.17-D. Número de programas de 
melhoramento vegetal centrados numa 
agricultura com baixa utilização de 
fatores de produção no setor das frutas e 
dos produtos hortícolas

Or. en

Justificação

Este indicador de realizações está ligado ao artigo 42.º do regulamento e às alterações 
propostas ao mesmo (intervenções no setor da fruta e dos produtos hortícolas).

Alteração 1674
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de realizações – O.17-E (novo)
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Texto da Comissão Alteração

O.17-E. Número de intervenções de apoio 
a ações destinadas a melhorar a 
diversidade genética nas colmeias

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão para o indicador de realização O.17 não está ligada a qualquer 
disposição do regulamento. Por conseguinte, as alterações ao regulamento permitem uma 
maior especificidade neste tipo de indicador de realizações. Este indicador de realizações 
está ligado ao artigo 49.º do regulamento e às alterações propostas ao mesmo (intervenções 
no setor da apicultura).

Alteração 1675
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de realizações – O.17-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

O.17-F. Número de intervenções de apoio 
a ações destinadas a melhorar a 
diversidade genética das vinhas

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão para o indicador de realização O.17 não está ligada a qualquer 
disposição do regulamento. Por conseguinte, as alterações ao regulamento permitem uma 
maior especificidade neste tipo de indicador de realizações. Este indicador de realizações 
está ligado ao artigo 52.º do regulamento e às alterações propostas ao mesmo (intervenções 
no setor vitivinícola).

Alteração 1676
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
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Anexo I – Indicadores de realizações – O.17-G (novo)

Texto da Comissão Alteração

O.17-G. Número de intervenções de apoio 
a ações destinadas a melhorar a 
diversidade genética do lúpulo

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão para o indicador de realização O.17 não está ligada a qualquer 
disposição do regulamento. Por conseguinte, as alterações ao regulamento permitem uma 
maior especificidade neste tipo de indicador de realizações. Este indicador de realizações 
está ligado ao artigo 55.º do regulamento e às alterações propostas ao mesmo (intervenções 
no setor do lúpulo).

Alteração 1677
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de realizações – O.17-H (novo)

Texto da Comissão Alteração

O.17-H. Número de intervenções de apoio 
a ações destinadas a melhorar a 
diversidade genética das oliveiras

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão para o indicador de realização O.17 não está ligada a qualquer 
disposição do regulamento. Por conseguinte, as alterações ao regulamento permitem uma 
maior especificidade neste tipo de indicador de realizações. Este indicador de realizações 
está ligado ao artigo 56.º do regulamento e às alterações propostas ao mesmo (intervenções 
no setor do azeite e das azeitonas de mesa).

Alteração 1678
Bas Eickhout
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Proposta de regulamento
Anexo I – Indicadores de realizações – O.17-I (novo)

Texto da Comissão Alteração

O.17-I. Número de intervenções de apoio 
a ações destinadas a melhorar a 
diversidade genética de plantas e animais 
úteis para a alimentação e a agricultura

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão para o indicador de realização O.17 não está ligada a qualquer 
disposição do regulamento. Por conseguinte, as alterações ao regulamento permitem uma 
maior especificidade neste tipo de indicador de realizações. Este indicador de realizações 
está ligado aos artigos 59.º e 60.º do regulamento e às alterações propostas ao mesmo 
(intervenções «noutros setores»).

Alteração 1679
Jadwiga Wiśniewska

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 1 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Manutenção de prados e pastagens 
permanentes com base num rácio de prados 
e pastagens permanentes relativamente a 
uma dada zona agrícola

Manutenção de prados e pastagens 
permanentes com base num rácio de prados 
e pastagens permanentes relativamente a 
uma dada zona agrícola a um nível 
definido pelo Estado-Membro

Or. pl

Alteração 1680
Susanne Melior

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 1 – Requisitos e normas
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Texto da Comissão Alteração

Manutenção de prados e pastagens 
permanentes com base num rácio de prados 
e pastagens permanentes relativamente a 
uma dada zona agrícola

Manutenção de prados e pastagens 
permanentes com base num rácio regional 
ou sub-regional ecologicamente coerente
de prados e pastagens permanentes 
relativamente à superfície agrícola Este 
rácio não pode baixar mais de 5 % 
relativamente a um ano de referência, 
anterior a 2019, a determinar pelos 
Estados-Membros, durante o qual as 
zonas de prados e pastagens permanentes 
referidas no artigo 4.º são divididas pela 
superfície agrícola total.

Or. de

Justificação

Melhoria da condicionalidade.

Alteração 1681
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 1 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Manutenção de prados e pastagens 
permanentes com base num rácio de prados 
e pastagens permanentes relativamente a 
uma dada zona agrícola

A título facultativo para os Estados 
Membros, manutenção de prados e 
pastagens permanentes com base num rácio 
de prados e pastagens permanentes 
relativamente a uma dada zona agrícola

Or. en

Justificação

As regras relativas às pastagens permanentes suscitam problemas nalguns Estados-Membros. 
Poderiam ser apoiados de forma mais eficaz objetivos semelhantes através do segundo pilar. O 
princípio de uma solução única não é eficaz, podendo inclusivamente ter impactos negativos no 
clima e no ambiente nos Estados-Membros onde as pastagens permanentes são raras devido às 
condições agronómicas.
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Alteração 1682
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 1 – Objetivo principal da norma

Texto da Comissão Alteração

Cláusula de salvaguarda geral contra a 
conversão para outros fins agrícolas a fim 
de preservar as reservas de carbono

Cláusula de salvaguarda geral contra a 
lavoura e a ressementeira ou a conversão 
para outros fins agrícolas a fim de 
preservar as reservas de carbono

Or. en

Justificação

A lavoura liberta carbono do perfil do solo. Nenhuma medida baseada em resultados para 
fins de armazenamento de carbono deve ser aplicada em superfícies que, em princípio, 
possam ser pastagens «renovadas» (ou seja, aradas e ressemeadas) e continuarem a ser 
consideradas «permanentes», uma vez que se perdem todos os benefícios climáticos 
(sumidouros de carbono) ou em matéria de biodiversidade (acumulação de biodiversidade no 
tapete vegetal). Pela mesma razão, não é útil contabilizar as pastagens renovadas como 
«permanentes» para manter o rácio pastagem/terra arável.

Alteração 1683
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 2 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Proteção adequada dos terrenos 
pantanosos e zonas húmidas

Proteção eficaz dos terrenos pantanosos e 
zonas húmidas

Or. en

Justificação

Medida necessária para reter o carbono no solo, sem o que a sua liberação contribui para as 
emissões de gases com efeito estufa e para o aquecimento global. Os terrenos pantanosos e 
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as zonas húmidas da UE são vitais para cumprir as obrigações climáticas da UE.

Alteração 1684
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 2 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Proteção adequada dos terrenos 
pantanosos e zonas húmidas

A título facultativo para os Estados 
Membros, medidas apropriadas para os
terrenos pantanosos e as zonas húmidas   

Or. en

Justificação

Os terrenos pantanosos e as zonas húmidas são especialmente comuns em determinados 
Estados-Membros e em determinadas regiões dos Estados-Membros em causa. O requisito 
proposto colocaria os agricultores em situação de desigualdade, quer a nível da UE, quer nos 
respetivos países. Por conseguinte, este requisito deveria ser voluntário para os Estados-
Membros e, em seu lugar, estes poderiam promover medidas respeitadoras do clima para os 
terrenos pantanosos e as zonas húmidas ao abrigo das medidas do segundo pilar.

Alteração 1685
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 2 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Proteção adequada dos terrenos 
pantanosos e zonas húmidas

Manutenção da área de terrenos 
pantanosos e zonas húmidas

Or. en

Alteração 1686
Jadwiga Wiśniewska
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Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 2 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Proteção adequada dos terrenos 
pantanosos e zonas húmidas

Proteção mínima dos terrenos pantanosos e 
zonas húmidas

Or. pl

Justificação

A este respeito, a condicionalidade no âmbito do primeiro pilar deve apenas referir-se à 
proteção mínima das zonas húmidas e dos terrenos pantanosos (por exemplo, a proibição da 
sua transformação ou lavoura). Por outro lado, a gestão/manutenção dessas zonas devem ser 
abrangidas por atividades do segundo pilar, uma vez que são esses os melhores instrumentos 
para atingir esse objetivo.

Alteração 1687
Susanne Melior

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 2 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Proteção adequada dos terrenos pantanosos 
e zonas húmidas

Proteção adequada dos terrenos pantanosos 
e zonas húmidas, pelo menos mediante:

- a proibição da utilização agrícola 
de solos orgânicos e em áreas inundáveis 
(no mínimo até ao final do período de 
financiamento)

- a proibição de conversões e 
transformações profundas de prados e 
pastagens permanentes

- a proibição de novas ações de 
drenagem (data de referência)

Or. de
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Justificação

Melhoria da condicionalidade.

Alteração 1688
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 2 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Proteção adequada dos terrenos 
pantanosos e zonas húmidas

Manutenção da área de terrenos 
pantanosos e zonas húmidas

Or. en

Alteração 1689
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 2 – Objetivo principal da norma

Texto da Comissão Alteração

Proteção de solos ricos em carbono Retenção da área de solos ricos em 
carbono

Or. en

Alteração 1690
Merja Kyllönen

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 2 – Objetivo principal da norma

Texto da Comissão Alteração

Proteção de solos ricos em carbono Proteção de solos ricos em carbono de 
modo a permitir a exploração em zonas 
húmidas com profundidade máxima de 
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60 cm

Or. en

Alteração 1691
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 2 – Objetivo principal da norma

Texto da Comissão Alteração

Proteção de solos ricos em carbono Retenção da área de solos ricos em 
carbono

Or. en

Alteração 1692
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 3 – Objetivo principal da norma

Texto da Comissão Alteração

Manutenção de matérias orgânicas do solo Manutenção de matérias orgânicas do solo, 
reduzindo a poluição atmosférica

Or. en

Alteração 1693
Peter Liese, Karl-Heinz Florenz

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 3-A (nova) – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

BCAA 3-A. Densidade máxima de 
encabeçamento
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Or. en

Justificação

A densidade de encabeçamento na Europa deve ser reduzida, a fim de diminuir os impactos 
indesejáveis do setor no clima e na biodiversidade. A atual densidade de encabeçamento 
média na UE é de 0,7 cabeças de gado por hectare e a presente alteração visa introduzir esta 
média como novo limite para, desse modo, reduzir o encabeçamento global na Europa.

Alteração 1694
Peter Liese, Karl-Heinz Florenz

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 3-A (nova) – Objetivo principal da norma

Texto da Comissão Alteração

Não ultrapassagem de um limite de 0,7 
cabeças de gado por hectare em terras 
agrícolas

Or. en

Justificação

A densidade de encabeçamento na Europa deve ser reduzida, a fim de diminuir os impactos 
indesejáveis do setor no clima e na biodiversidade. A atual densidade de encabeçamento 
média atual na UE é de 0,7 cabeças de gado por hectare e a presente alteração visa 
introduzir esta média como novo limite para, desse modo, reduzir o encabeçamento global na 
Europa.

Alteração 1695
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo III – RLG 1 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Diretiva 2000/60/CE, de 23 de outubro de 
2000, do Parlamento Europeu e do 

Diretiva 2000/60/CE, de 23 de outubro de 
2000, do Parlamento Europeu e do 

do Conselho que estabelece um quadro de 
ação comunitária no domínio da política da 

do Conselho que estabelece um quadro de 
ação comunitária no domínio da política da 
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água: água:

artigo 11.º, n.º 3, alínea e) e artigo 11.º, n.º 
3, alínea h) no respeitante aos requisitos 
obrigatórios para controlo de fontes de 
poluição difusas causadas por fosfatos

artigo 11.º, n.º 3, alínea e) e artigo 11.º, n.º 
3, alínea h) no respeitante aos requisitos 
obrigatórios para controlo de fontes de 
poluição difusas causadas por fosfatos

Artigos 4.º e 11.º no que diz respeito à 
utilização de contadores para captação de 
água dentro dos limites da bacia 
hidrográfica

Or. en

Justificação

Esta BCAA constava dos regulamentos anteriores e já foi verificada em numerosos Estados-
Membros. Sendo de esperar verões mais quentes e secos, é necessário garantir que exista 
água suficiente para todos e que os aquíferos não se esgotem, o que faz diminuir o lençol 
freático em numerosas regiões. Os planos de gestão das bacias hidrográficas já estão em 
vigor em toda a UE, pelo que estão adaptados às necessidades locais/regionais.

Alteração 1696
Susanne Melior

Proposta de regulamento
Anexo III – RGL 1 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Diretiva 2000/60/CE, de 23 de outubro de 
2000, do Parlamento Europeu e do 
Conselho que estabelece a estrutura da 
ação comunitária no domínio da política da 
água:

Diretiva 2000/60/CE, de 23 de outubro de 
2000, do Parlamento Europeu e do 
Conselho que estabelece a estrutura da 
ação comunitária no domínio da política da 
água:

artigo 11.º, n.º 3, alínea e) e artigo 11.º, 
n.º 3, alínea h) no respeitante aos 
requisitos obrigatórios para controlo de 
fontes de poluição difusas causadas por 
fosfatos

artigo 11.º, n.º 3, alíneas e), h), j), e k), no 
respeitante aos requisitos obrigatórios para 
controlo de fontes de poluição difusas 
causadas por fosfatos

Or. de
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Justificação

Melhoria da condicionalidade.

Alteração 1697
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo III – RLG 1 – Objetivo principal da norma (novo)

Texto da Comissão Alteração

Reduzir a poluição da água e a 
eutrofização, aumentar a qualidade da 
água e alcançar um bom estado das 
massas de água e das águas subterrâneas

Or. en

Alteração 1698
Jadwiga Wiśniewska

Proposta de regulamento
Anexo III – RLG 2 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Diretiva 91/676/CEE do Conselho, de 12 
de dezembro de 1991, relativa à proteção 
das águas contra a poluição causada por 
nitratos de origem agrícola (JO L 375 de 
31.12.1991, p. 1):

Diretiva 91/676/CEE do Conselho, de 12 
de dezembro de 1991, relativa à proteção 
das águas contra a poluição causada por 
nitratos de origem agrícola (JO L 375 de 
31.12.1991, p. 1):

artigos 4.º e 5.º artigo 5.º

Or. pl

Justificação

No âmbito do RLG 2, os artigos 4.º e 5.º da Diretiva 91/676/CEE do Conselho (Diretiva 
Nitratos) foram indicados como a base para os requisitos. Atendendo ao facto de o artigo 4.º 
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obrigar os Estados-Membros a elaborarem um código ou códigos de boa prática agrícola a 
aplicar voluntariamente pelos agricultores, afigura-se, por conseguinte, adequada a 
eliminação deste artigo dos requisitos de condicionalidade.

Alteração 1699
Susanne Melior

Proposta de regulamento
Anexo III – RGL 2 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Diretiva 91/676/CEE do Conselho, de 12 
de dezembro de 1991, relativa à proteção 
das águas contra a poluição causada por 
nitratos de origem agrícola (JO L 375 de 
31.12.1991, p. 1):

Diretiva 91/676/CEE do Conselho, de 12 
de dezembro de 1991, relativa à proteção 
das águas contra a poluição causada por 
nitratos de origem agrícola (JO L 375 de 
31.12.1991, p. 1):

artigos 4.º e 5.º artigos 4.º e 5.º e aplicação das normas de 
boas práticas agrícolas, que se estendem 
aos pontos referidos no anexo II da 
Diretiva 91/676/CEE, quer dentro ou fora 
das zonas identificadas como vulneráveis 
de acordo com o artigo 3.º, n.º 2, da 
mesma diretiva.

Or. de

Justificação

Melhoria da condicionalidade.

Alteração 1700
Paul Brannen

Proposta de regulamento
Anexo III – Solo (proteção e qualidade) – Requisitos e normas – RLG 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

RLG 2-A. Diretiva [Diretiva XXX do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa à redução do impacto de 
determinados produtos de plástico no 
ambiente]. Proposta de proibição de 
plásticos oxodegradáveis (sem 
possibilidade de utilização em qualquer 
aplicação agrícola)

Or. en

Justificação

No caso de não existir qualquer requisito decorrente de uma diretiva, a proibição dos 
plásticos oxodegradáveis será proposta como um BCAA, já que estes são tóxicos para os 
solos e não cumprem a função para a qual foram introduzidos, ou seja, a degradação segura 
no ambiente.

Alteração 1701
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 4 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Estabelecimento de faixas de proteção ao 
longo dos cursos de água

Estabelecimento de faixas de proteção ao 
longo dos cursos de água sem recurso a 
agroquímicos

Or. en

Justificação

As faixas de proteção são eficazes para reduzir a contaminação dos cursos de água, mas só 
podem ser utilizadas para a promoção da biodiversidade se a utilização de pesticidas for 
proibida.

Alteração 1702
Merja Kyllönen
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Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 4 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Estabelecimento de faixas de proteção ao 
longo dos cursos de água1

Estabelecimento de faixas de proteção ao 
longo dos cursos de água sem utilização de 
pesticidas ou fertilizantes e com plantas 
de interesse para os polinizadores, 
incluindo, se for caso disso, as árvores1

______________________ ______________________
1As faixas de proteção BCAA destinadas a 
garantir as boas condições agrícolas e 
ambientais devem respeitar, tanto dentro 
como fora das zonas vulneráveis 
designadas nos termos do artigo 3.º, n.º 2, 
da Diretiva 91/676/CEE, pelo menos os 
requisitos relacionados com as condições 
de aplicação de fertilizantes nas terras 
situadas nas proximidades de cursos de 
água, a que se refere o ponto A.4 do anexo 
II da Diretiva 91/676/CEE, a aplicar de 
acordo com os programas de ação dos 
Estados-Membros estabelecidos nos termos 
do artigo 5.º, n.º 4, da mesma diretiva

1As faixas de proteção BCAA destinadas a 
garantir as boas condições agrícolas e 
ambientais devem respeitar, tanto dentro 
como fora das zonas vulneráveis 
designadas nos termos do artigo 3.º, n.º 2, 
da Diretiva 91/676/CEE, pelo menos os 
requisitos relacionados com as condições 
de aplicação de fertilizantes nas terras 
situadas nas proximidades de cursos de 
água, a que se refere o ponto A.4 do anexo 
II da Diretiva 91/676/CEE, a aplicar de 
acordo com os programas de ação dos 
Estados-Membros estabelecidos nos termos 
do artigo 5.º, n.º 4, da mesma diretiva

Or. en

Justificação

A proibição da utilização de pesticidas e fertilizantes permite maximizar os benefícios 
ambientais das faixas de proteção. Além disso, ficou provado que as faixas de proteção com 
árvores constituem uma medida eficaz para, por exemplo, proporcionar um valioso habitat de 
vida selvagem e apoiar a biodiversidade.

Alteração 1703
Susanne Melior

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 4 – Requisitos e normas
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Texto da Comissão Alteração

Estabelecimento de faixas de proteção ao 
longo dos cursos de água1

Estabelecimento de faixas de proteção ao 
longo dos cursos de água1 com uma 
largura mínima de 3 m, nas quais não 
podem ser aplicados adubos ou produtos 
fitossanitários, e de 6 m no caso de águas 
com importância regional nas quais se 
aplica a proibição de adubos e de 
produtos fitossanitários nos primeiros 
3 m.

______________________ ______________________

1 As faixas de proteção BCAA destinadas a 
garantir as boas condições agrícolas e 
ambientais devem respeitar, tanto dentro 
como fora das zonas vulneráveis 
designadas nos termos do artigo 3.º, n.º 2, 
da Diretiva 91/676/CEE, pelo menos os 
requisitos relacionados com as condições 
de aplicação de fertilizantes nas terras 
situadas nas proximidades de cursos de 
água, a que se refere o ponto A.4 do anexo 
II da Diretiva 91/676/CEE, a aplicar de 
acordo com os programas de ação dos 
Estados-Membros estabelecidos nos termos 
do artigo 5.º, n.º 4, da mesma diretiva

1 As faixas de proteção BCAA destinadas a 
garantir as boas condições agrícolas e 
ambientais devem respeitar, tanto dentro 
como fora das zonas vulneráveis 
designadas nos termos do artigo 3.º, n.º 2, 
da Diretiva 91/676/CEE, pelo menos os 
requisitos relacionados com as condições
de aplicação de fertilizantes nas terras 
situadas nas proximidades de cursos de 
água, a que se refere o ponto A.4 do anexo 
II da Diretiva 91/676/CEE, a aplicar de 
acordo com os programas de ação dos 
Estados-Membros estabelecidos nos termos 
do artigo 5.º, n.º 4, da mesma diretiva

Or. de

Justificação

Melhoria da condicionalidade.

Alteração 1704
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 4 – Objetivo principal da norma

Texto da Comissão Alteração

Proteção dos leitos dos rios contra a 
poluição e seca

Proteção dos leitos dos rios, do 
abastecimento de água e das espécies ou 
ecossistemas aquáticos contra a poluição, 
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a toxicidade e a seca

Or. en

Alteração 1705
Merja Kyllönen

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 4 – Objetivo principal da norma

Texto da Comissão Alteração

Proteção dos leitos dos rios contra a 
poluição e seca

Proteção dos leitos dos rios, dos 
polinizadores e das espécies ou 
ecossistemas aquáticos contra a poluição, 
a toxicidade e a seca

Or. en

Justificação

A proibição da utilização de pesticidas e fertilizantes permite maximizar os benefícios 
ambientais das faixas de proteção. Além disso, ficou provado que as faixas de proteção com 
árvores constituem uma medida eficaz para, por exemplo, proporcionar um valioso habitat de 
vida selvagem e apoiar a biodiversidade.

Alteração 1706
Jadwiga Wiśniewska

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 5

Texto da Comissão Alteração

[…] Suprimido

Or. pl

Justificação

Não é adequada a introdução de uma solução tão complexa enquanto ferramenta para a 
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gestão sustentável dos nutrientes, pois geraria custos e encargos administrativos excessivos. 
Exigir a todos os agricultores que cumpram essas obrigações aumentaria os custos e esforços 
implicados na sua consecução.

Alteração 1707
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 5 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Utilização de uma ferramenta de 
sustentabilidade em nutrientes das 
explorações agrícolas2

A título facultativo para os Estados 
Membros, utilização de uma ferramenta de 
sustentabilidade em nutrientes das 
explorações agrícolas2

____________________ ____________________

2 A ferramenta deve oferecer, pelo 
menos, os seguintes elementos e 
funcionalidades: 

2 A ferramenta deve oferecer, pelo 
menos, os seguintes elementos e 
funcionalidades: 

a) Elementos a) Elementos

• Informação relevante relativa à 
exploração agrícola com base no SIPA e no 
SIGC

• Informação relevante relativa à 
exploração agrícola com base no SIPA e no 
SIGC

• Informação da amostragem do solo, 
segundo uma escala espacial e temporal 
adequada;

• Informação da amostragem do solo, 
segundo uma escala espacial e temporal 
adequada;

• Informação relativa às práticas de 
gestão relevantes, histórico das culturas, e 
objetivos alcançados;•Indicações relativas 
aos limites legais e aos requisitos 
relevantes para fins de gestão dos 
nutrientes das explorações agrícolas;

• Informação relativa às práticas de 
gestão relevantes, histórico das culturas, e 
objetivos alcançados;•Indicações relativas 
aos limites legais e aos requisitos 
relevantes para fins de gestão dos 
nutrientes das explorações agrícolas;

• Balanço de nutrientes completo. • Balanço de nutrientes completo.

b) Funcionalidades b) Funcionalidades 

• Na medida do possível, integração 
automática de dados provenientes de várias 
fontes (dados SIPA e SIGC, dados gerados 
pelos agricultores, análises do solo, etc.) a 
fim de evitar aos agricultores duplicações 
na introdução de dados;

• Na medida do possível, integração 
automática de dados provenientes de várias 
fontes (dados SIPA e SIGC, dados gerados 
pelos agricultores, análises do solo, etc.) a 
fim de evitar aos agricultores duplicações 
na introdução de dados;

• Comunicação bidirecional entre o • Comunicação bidirecional entre o 
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organismo pagador/autoridade de gestão e 
os agricultores autorizada;

organismo pagador/autoridade de gestão e 
os agricultores autorizada;

• Modularidade e possibilidade de 
apoio a objetivos de sustentabilidade 
adicionais (por exemplo, gestão das 
emissões, gestão da água)

• Modularidade e possibilidade de 
apoio a objetivos de sustentabilidade 
adicionais (por exemplo, gestão das 
emissões, gestão da água)

• Respeito pela interoperabilidade 
dos dados da UE, princípios de abertura e 
reutilização; 

• Respeito pela interoperabilidade 
dos dados da UE, princípios de abertura e 
reutilização; 

• Garantias de proteção de dados e de 
privacidade em linha de acordo com as 
melhores normais atuais.

• Garantias de proteção de dados e de 
privacidade em linha de acordo com as 
melhores normais atuais.

Or. en

Justificação

A ferramenta de sustentabilidade em nutrientes das explorações agrícolas deve ser voluntária 
para os Estados Membros. Seria importante para os Estados-Membros poder compensar os 
custos adicionais para os agricultores ao abrigo das medidas do segundo pilar. Por 
conseguinte, em vez do recurso à condicionalidade, estes objetivos deveriam ser alcançados 
por via do segundo pilar ou a título facultativo para os Estados-Membros através dos 
serviços de aconselhamento agrícola (artigo 13.º). De qualquer modo, em vez da ferramenta 
de sustentabilidade em nutrientes das explorações agrícolas, os Estados-Membros deveriam 
poder integrar as operações necessárias no software que já possuem. 

Alteração 1708
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 5 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Utilização de uma ferramenta de 
sustentabilidade em nutrientes das 
explorações agrícolas2

Utilização de ferramentas de 
sustentabilidade em nutrientes das 
explorações agrícolas para a redução de 
fatores de produção e de ferramentas para 
monitorizar a biota e a humificação do 
solo

______________________
2 A ferramenta deve oferecer, pelo menos, 
os seguintes elementos e funcionalidades: 
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a) Elementos

• Informação relevante relativa à 
exploração agrícola com base no SIPA e 
no SIGC

• Informação da amostragem do 
solo, segundo uma escala espacial e 
temporal adequada;

• Informação relativa às práticas de 
gestão relevantes, histórico das culturas, e 
objetivos alcançados;

• Indicações relativas aos limites 
legais e aos requisitos relevantes para fins 
de gestão dos nutrientes das explorações 
agrícolas;

• Balanço de nutrientes completo.

b) Funcionalidades 

• Na medida do possível, integração 
automática de dados provenientes de 
várias fontes (dados SIPA e SIGC, dados 
gerados pelos agricultores, análises do 
solo, etc.) a fim de evitar aos agricultores 
duplicações na introdução de dados;

• Comunicação bidirecional entre o 
organismo pagador/autoridade de gestão 
e os agricultores autorizada;

• Modularidade e possibilidade de 
apoio a objetivos de sustentabilidade 
adicionais (por exemplo, gestão das 
emissões, gestão da água)

• Respeito pela interoperabilidade 
dos dados da UE, princípios de abertura e 
reutilização; 

• Garantias de proteção de dados e 
de privacidade em linha de acordo com as 
melhores normais atuais.

Or. en

Justificação

A ferramenta de sustentabilidade das explorações agrícolas deve incluir todos os fatores de 
produção agrícolas, e não apenas os nutrientes, além de permitir aos agricultores gerir e 
potenciar a vida e a regeneração das terras aráveis nos seus solos. 
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Alteração 1709
Merja Kyllönen

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 5 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Utilização de uma ferramenta de 
sustentabilidade em nutrientes das 
explorações agrícolas2

Utilização de uma ferramenta de 
sustentabilidade das explorações agrícolas2

______________________ ______________________
2 A ferramenta deve oferecer, pelo menos, 
os seguintes elementos e funcionalidades: 

2 A ferramenta deve oferecer, pelo menos, 
os seguintes elementos e funcionalidades: 

a) Elementos a) Elementos

• Informação relevante relativa à 
exploração agrícola com base no SIPA e no 
SIGC

• Informação relevante relativa à 
exploração agrícola com base no SIPA e no 
SIGC

• Informação da amostragem do solo, 
segundo uma escala espacial e temporal 
adequada;

• Informação da amostragem do solo, 
segundo uma escala espacial e temporal 
adequada;

• Informação relativa às práticas de 
gestão relevantes, histórico das culturas, e 
objetivos alcançados;

• Informação relativa às práticas de 
gestão relevantes, histórico das culturas, e 
objetivos alcançados;

• Indicações relativas aos limites 
legais e aos requisitos relevantes para fins 
de gestão dos nutrientes das explorações 
agrícolas;

• Indicações relativas aos limites 
legais e aos requisitos relevantes para fins 
de gestão dos nutrientes das explorações 
agrícolas e a utilização de pesticidas e 
produtos veterinários;

• Balanço de nutrientes completo. • Balanço de nutrientes completo.

b) Funcionalidades b) Funcionalidades 

• Na medida do possível, integração 
automática de dados provenientes de várias 
fontes (dados SIPA e SIGC, dados gerados 
pelos agricultores, análises do solo, etc.) a 
fim de evitar aos agricultores duplicações 
na introdução de dados;

• Na medida do possível, integração 
automática de dados provenientes de várias 
fontes (dados SIPA e SIGC, dados gerados 
pelos agricultores, análises do solo, etc.) a 
fim de evitar aos agricultores duplicações 
na introdução de dados;

• Comunicação bidirecional entre o 
organismo pagador/autoridade de gestão e 
os agricultores autorizada;

• Comunicação bidirecional entre o 
organismo pagador/autoridade de gestão e 
os agricultores autorizada;

• Modularidade e possibilidade de • Modularidade e possibilidade de 
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apoio a objetivos de sustentabilidade 
adicionais (por exemplo, gestão das 
emissões, gestão da água)

apoio a objetivos de sustentabilidade 
adicionais (por exemplo, gestão das 
emissões, gestão da água)

• Respeito pela interoperabilidade 
dos dados da UE, princípios de abertura e 
reutilização; 

• Respeito pela interoperabilidade 
dos dados da UE, princípios de abertura e 
reutilização; 

• Garantias de proteção de dados e de 
privacidade em linha de acordo com as 
melhores normais atuais.

• Garantias de proteção de dados e de 
privacidade em linha de acordo com as 
melhores normais atuais.

Or. en

Justificação

A ferramenta de sustentabilidade das explorações agrícolas deve incluir todos os fatores de 
produção agrícolas, como os pesticidas, os biocidas ou os produtos veterinários.

Alteração 1710
Susanne Melior

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 5 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Utilização de uma ferramenta de 
sustentabilidade em nutrientes das 
explorações agrícolas2

Obtenção de um equilíbrio de nutrientes 
através da ferramenta de sustentabilidade 
em nutrientes das explorações agrícolas2 e 
de produtos fitossanitários

______________________ ______________________
2 A ferramenta deve oferecer, pelo menos, 
os seguintes elementos e funcionalidades:

2 A ferramenta deve oferecer, pelo menos, 
os seguintes elementos e funcionalidades:

a) Elementos a) Elementos

• Informação relevante relativa à 
exploração agrícola com base no SIPA e no 
SIGC

• Informação relevante relativa à 
exploração agrícola com base no SIPA e no 
SIGC

• Informação da amostragem do solo, 
segundo uma escala espacial e temporal 
adequada;

• Informação da amostragem do solo, 
segundo uma escala espacial e temporal 
adequada;

• Informação relativa às práticas de 
gestão relevantes, histórico das culturas, e 

• Informação relativa às práticas de 
gestão relevantes, histórico das culturas, e 
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objetivos alcançados; objetivos alcançados;

• Indicações relativas aos limites 
legais e aos requisitos relevantes para fins 
de gestão dos nutrientes das explorações 
agrícolas;

• Indicações relativas aos limites 
legais e aos requisitos relevantes para fins 
de gestão dos nutrientes das explorações 
agrícolas;

• Balanço de nutrientes completo. • Balanço de nutrientes completo.

b) Funcionalidades b) Funcionalidades

• Na medida do possível, integração 
automática de dados provenientes de várias 
fontes (dados SIPA e SIGC, dados gerados 
pelos agricultores, análises do solo, etc.) a 
fim de evitar aos agricultores duplicações 
na introdução de dados;

• Na medida do possível, integração 
automática de dados provenientes de várias 
fontes (dados SIPA e SIGC, dados gerados 
pelos agricultores, análises do solo, etc.) a 
fim de evitar aos agricultores duplicações 
na introdução de dados;

• Comunicação bidirecional entre o 
organismo pagador/autoridade de gestão e 
os agricultores autorizada;

• Comunicação bidirecional entre o 
organismo pagador/autoridade de gestão e 
os agricultores autorizada;

• Modularidade e possibilidade de 
apoio a objetivos de sustentabilidade 
adicionais (por exemplo, B. gestão das 
emissões, gestão da água)

• Modularidade e possibilidade de 
apoio a objetivos de sustentabilidade 
adicionais (por exemplo, B. gestão das 
emissões, gestão da água)

• Respeito pela interoperabilidade 
dos dados da UE, princípios de abertura e 
reutilização;

• Respeito pela interoperabilidade 
dos dados da UE, princípios de abertura e 
reutilização;

• Garantias de proteção de dados e de 
privacidade em linha de acordo com as 
melhores normais atuais.

• Garantias de proteção de dados e de 
privacidade em linha de acordo com as 
melhores normais atuais.

Or. de

Justificação

Melhoria da condicionalidade.

Alteração 1711
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 5 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Utilização de uma ferramenta de Utilização de uma ferramenta de 
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sustentabilidade em nutrientes das 
explorações agrícolas2

sustentabilidade em nutrientes das 
explorações agrícolas2 para sistemas 
agrícolas com mais de 40 kg de N/ha

______________________ ______________________
2 A ferramenta deve oferecer, pelo menos, 
os seguintes elementos e funcionalidades: 

2 A ferramenta deve oferecer, pelo menos, 
os seguintes elementos e funcionalidades: 

a) Elementos a) Elementos

• Informação relevante relativa à 
exploração agrícola com base no SIPA e no 
SIGC

• Informação relevante relativa à 
exploração agrícola com base no SIPA e no 
SIGC

• Informação da amostragem do solo, 
segundo uma escala espacial e temporal 
adequada;

• Informação da amostragem do solo, 
segundo uma escala espacial e temporal 
adequada;

• Informação relativa às práticas de 
gestão relevantes, histórico das culturas, e 
objetivos alcançados;

• Informação relativa às práticas de 
gestão relevantes, histórico das culturas, e 
objetivos alcançados;

• Indicações relativas aos limites 
legais e aos requisitos relevantes para fins 
de gestão dos nutrientes das explorações 
agrícolas

• Indicações relativas aos limites 
legais e aos requisitos relevantes para fins 
de gestão dos nutrientes das explorações 
agrícolas 

• Balanço de nutrientes completo. • Balanço de nutrientes completo.

b) Funcionalidades b) Funcionalidades 

• Na medida do possível, integração 
automática de dados provenientes de várias 
fontes (dados SIPA e SIGC, dados gerados 
pelos agricultores, análises do solo, etc.) a 
fim de evitar aos agricultores duplicações 
na introdução de dados;

• Na medida do possível, integração 
automática de dados provenientes de várias 
fontes (dados SIPA e SIGC, dados gerados 
pelos agricultores, análises do solo, etc.) a 
fim de evitar aos agricultores duplicações 
na introdução de dados;

• Comunicação bidirecional entre o 
organismo pagador/autoridade de gestão e 
os agricultores autorizada;

• Comunicação bidirecional entre o 
organismo pagador/autoridade de gestão e 
os agricultores autorizada;

• Modularidade e possibilidade de 
apoio a objetivos de sustentabilidade 
adicionais (por exemplo, gestão das 
emissões, gestão da água)

• Modularidade e possibilidade de 
apoio a objetivos de sustentabilidade 
adicionais (por exemplo, gestão das 
emissões, gestão da água)

• Respeito pela interoperabilidade 
dos dados da UE, princípios de abertura e 
reutilização; 

• Respeito pela interoperabilidade 
dos dados da UE, princípios de abertura e 
reutilização; 

• Garantias de proteção de dados e de 
privacidade em linha de acordo com as 
melhores normais atuais.

• Garantias de proteção de dados e de 
privacidade em linha de acordo com as 
melhores normais atuais.
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Or. en

Alteração 1712
Merja Kyllönen

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 5 – Objetivo principal da norma

Texto da Comissão Alteração

Gestão sustentável de nutrientes Gestão sustentável de nutrientes, pesticidas 
e produtos veterinários

Or. en

Justificação

A ferramenta de sustentabilidade das explorações agrícolas deve incluir todos os fatores de 
produção agrícolas, como os pesticidas, os biocidas ou os produtos veterinários.

Alteração 1713
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 5 – Objetivo principal da norma

Texto da Comissão Alteração

Gestão sustentável de nutrientes Gestão sustentável de fatores de produção, 
incluindo os nutrientes e os agroquímicos, 
a fertilidade a longo prazo, os sumidouros 
de carbono e a retenção de água

Or. en

Justificação

A ferramenta de sustentabilidade das explorações agrícolas deve incluir todos os fatores de 
produção agrícolas, e não apenas os nutrientes, além de permitir aos agricultores gerir e 
potenciar a vida e a regeneração das terras aráveis nos seus solos.
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Alteração 1714
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 5 – Objetivo principal da norma

Texto da Comissão Alteração

Gestão sustentável de nutrientes Gestão sustentável de nutrientes em função 
da dimensão e intensidade da exploração 
agrícola

Or. en

Alteração 1715
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 5-A (nova) – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Densidade animal máxima dentro da 
capacidade de carga da bacia 
hidrográfica, ligada à superfície 
forrageira ou de pastagem para 
ruminantes

Or. en

Justificação

É importante equilibrar a produção animal e vegetal. Existe um precedente na PAC, uma vez 
que as densidades de encabeçamento foram especificadas por uma década a partir de 2003.

Alteração 1716
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 5-A (nova) – Objetivo principal da norma
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Texto da Comissão Alteração

Ciclo de nutrientes em circuito fechado, 
com redução ao mínimo das perdas de 
nutrientes em excesso e da poluição da 
água e prevenção da superprodução 
estrutural

Or. en

Alteração 1717
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo III – Assunto principal – Título 3

Texto da Comissão Alteração

Solo (proteção e qualidade) Solo saudável e vivo (proteção e qualidade, 
regeneração das terras aráveis)

Or. en

Alteração 1718
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 6 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Gestão da mobilização do solo para reduzir 
o risco de degradação dos solos, incluindo 
a consideração da inclinação

Gestão da mobilização do solo para reduzir 
a perda de matéria orgânica no solo e o 
risco de degradação dos solos, incluindo a 
consideração da inclinação

Or. en

Alteração 1719
Bas Eickhout
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Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 6 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Gestão da mobilização do solo para reduzir 
o risco de degradação dos solos, incluindo 
a consideração da inclinação 

Gestão adequada da mobilização do solo 
para reduzir o risco de degradação dos 
solos, incluindo a consideração da 
inclinação

Or. en

Alteração 1720
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 6 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Gestão da mobilização do solo para reduzir 
o risco de degradação dos solos, incluindo 
a consideração da inclinação

Gestão da mobilização do solo para reduzir 
o risco de degradação dos solos nas
parcelas mais sensíveis, incluindo a 
consideração da inclinação

Or. en

Justificação

Se este requisito tiver um alcance muito amplo e incondicional, poderá causar complicações 
significativas para as atividades agrícolas dos agricultores que operam nessas áreas. A fim de 
melhor direcionar as medidas para as parcelas mais sensíveis, a expressão «nas parcelas mais 
sensíveis» deve ser incluída neste requisito.

Alteração 1721
Stanislav Polčák

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 6 – Requisitos e normas
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Texto da Comissão Alteração

Gestão da mobilização do solo para reduzir 
o risco de degradação dos solos, incluindo 
a consideração da inclinação

Gestão da mobilização do solo para 
prevenir a degradação dos solos, incluindo 
a consideração da inclinação, e garantir a 
capacidade do solo para reter água

Or. en

Alteração 1722
Susanne Melior

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 6 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Gestão da mobilização do solo para 
reduzir o risco de degradação dos solos, 
incluindo a consideração da inclinação

Redução do risco de degradação dos 
solosatravés da gestão adequada da 
mobilização do solo, em que o agricultor 
deve demonstrar que tomou as medidas 
apropriadas de gestão dos solos perante 
ocorrências relevantes de erosão

Or. de

Justificação

Melhoria da condicionalidade.

Alteração 1723
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 6 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Gestão da mobilização do solo para reduzir 
o risco de degradação dos solos, incluindo 
a consideração da inclinação

Gestão da mobilização do solo para reduzir 
a perda de matéria orgânica no solo e o 
risco de degradação dos solos, incluindo a 
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consideração da inclinação

Or. en

Alteração 1724
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 6 – Objetivo principal da norma

Texto da Comissão Alteração

Gestão mínima das terras, refletindo as 
condições específicas dos sítios a fim de 
limitar a erosão

Gestão mínima das terras, refletindo as 
condições específicas dos sítios a fim de 
limitar a erosão e preservar as existências 
de carbono

Or. en

Alteração 1725
Stanislav Polčák

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 6 – Objetivo principal da norma

Texto da Comissão Alteração

Gestão mínima das terras, refletindo as
condições específicas dos sítios a fim de 
limitar a erosão

Requisitos mínimos de gestão das terras no 
que respeita à capacidade do solo para 
reter água em função da ocorrência de 
secas e das condições específicas dos sítios

Or. en

Alteração 1726
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
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Anexo III – BCAA 6 – Objetivo principal da norma

Texto da Comissão Alteração

Gestão mínima das terras, refletindo as 
condições específicas dos sítios a fim de 
limitar a erosão 

Gestão mínima das terras, refletindo as 
condições específicas dos sítios a fim de 
limitar a erosão e aumentar e preservar as 
existências ricas em carbono

Or. en

Alteração 1727
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 7 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Sem solos a descoberto durante o(s) 
período(s) mais sensível(s)

Sem solos a descoberto

Or. en

Justificação

Dado o aumento do risco de inundações repentinas e eventos climáticos extremos, não devem 
ser previstos solos a descoberto, exceto para operações de mobilização do solo.

Alteração 1728
Merja Kyllönen

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 7 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Sem solos a descoberto durante o(s) 
período(s) mais sensível(s)

Sem solos a descoberto durante o(s) 
período(s) sensível(eis), de forma a evitar 
a degradação da biodiversidade

Or. en
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Justificação

Deve ser dada especial atenção aos casos em que as culturas de cobertura compostas por 
plantas/variedades de interesse para os polinizadores são plantadas em zonas anteriormente 
ocupadas por culturas tratadas com poluentes persistentes e/ou sistémicos (Simon-Delso et 
al., 2017). Além disso, o impacto sobre a agrobiodiversidade da presença no final do 
outono/início do inverno de culturas de floração em massa atrativas para as abelhas deve ser 
avaliado antes da aplicação da medida em algumas regiões da Europa. Em função dos 
resultados desta avaliação, os Estados-Membros poderiam recomendar que se evite o 
florescimento de culturas de interesse para as abelhas/de cobertura.

Alteração 1729
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 7 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Sem solos a descoberto durante o(s) 
período(s) mais sensível(s)

Sem solos a descoberto durante o(s) 
período(s) mais sensível(eis), com exceção 
do pastoreio de culturas forrageiras in 
situ e da alimentação suplementar de 
apoio a sistemas de pastoreio durante todo 
o ano

Or. en

Alteração 1730
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 7 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Sem solos a descoberto durante o(s) 
período(s) mais sensível(s)

A título facultativo para os Estados 
Membros, evitar solos a descoberto nas 
parcelas mais sensíveis durante o(s) 
período(s) mais sensível(eis)

Or. en
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Justificação

A formulação «Sem solos a descoberto durante o(s) período(s) mais sensível(eis)» poderia 
implicar uma proibição total dos solos a descoberto. Tal requisito seria extremamente estrito. 
Este requisito limitaria as práticas agrícolas em alguns Estados-Membros mais do que noutros, 
razão pela qual deve ser voluntário. Poderiam ser alcançados mais facilmente objetivos 
semelhantes através de medidas do segundo pilar.

Alteração 1731
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 7 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Sem solos a descoberto durante o(s) 
período(s) mais sensível(s)

Sem solos a descoberto durante o(s) 
período(s) mais sensível(eis), de forma a 
evitar o impacto na biodiversidade

Or. en

Justificação

Deve ser dada especial atenção aos casos em que as culturas de cobertura compostas por
plantas/variedades que atraem os polinizadores são plantadas em zonas anteriormente 
ocupadas por culturas tratadas com poluentes persistentes e/ou sistémicos (Simon-Delso et 
al., 2017). Além disso, o impacto sobre a agrobiodiversidade da presença no final do 
outono/início do inverno de culturas de floração em massa atrativas para as abelhas deve ser 
avaliado antes da aplicação da medida em algumas regiões da Europa. Em função dos 
resultados desta avaliação, os Estados-Membros poderiam recomendar que se evite o 
florescimento de culturas de interesse para as abelhas/de cobertura.

Alteração 1732
Merja Kyllönen

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 7 – Objetivo principal da norma
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Texto da Comissão Alteração

Proteção dos solos durante o inverno Proteção dos solos durante o inverno 

Proteção da agrobiodiversidade

Or. en

Justificação

Deve ser dada especial atenção aos casos em que as culturas de cobertura compostas por 
plantas/variedades de interesse para os polinizadores são plantadas em zonas anteriormente 
ocupadas por culturas tratadas com poluentes persistentes e/ou sistémicos (Simon-Delso et 
al., 2017). Além disso, o impacto sobre a agrobiodiversidade da presença no final do 
outono/início do inverno de culturas de floração em massa atrativas para as abelhas deve ser 
avaliado antes da aplicação da medida em algumas regiões da Europa. Em função dos 
resultados desta avaliação, os Estados-Membros poderiam recomendar que se evite o 
florescimento de culturas de interesse para as abelhas/de cobertura.

Alteração 1733
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 7 – Objetivo principal da norma

Texto da Comissão Alteração

Proteção dos solos durante o inverno Proteção dos solos durante o inverno

Proteção da agrobiodiversidade

Or. en

Justificação

Deve ser dada especial atenção aos casos em que as culturas de cobertura compostas por 
plantas plantas/variedades de interesse para os polinizadores são plantadas em zonas 
anteriormente ocupadas por culturas tratadas com poluentes persistentes e/ou sistémicos 
(Simon-Delso et al., 2017). Além disso, o impacto sobre a agrobiodiversidade da presença no 
final do outono/início do inverno de culturas de floração em massa atrativas para as abelhas 
deve ser avaliado antes da aplicação da medida em algumas regiões da Europa. Em função 
dos resultados desta avaliação, os Estados-Membros poderiam recomendar que se evite o 
florescimento de culturas de interesse para as abelhas/de cobertura.



AM\1175106PT.docx 101/141 PE632.119v03-00

PT

Alteração 1734
Susanne Melior

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 7 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Sem solos a descoberto durante o(s) 
período(s) mais sensível(s)

Sem solos a descoberto durante um 
período máximo de três semanas 
consecutivas entre a mobilização do solo e 
a plantação em terras aráveis e sem solos 
a descoberto durante um período máximo 
de três semanas para culturas 
permanentes

Or. de

Justificação

Melhoria da condicionalidade.

Alteração 1735
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 7 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Sem solos a descoberto durante o(s) 
período(s) mais sensível(s)

Sem solos a descoberto durante o(s) 
período(s) mais sensível(eis), com exceção 
do pastoreio de culturas forrageiras in 
situ e da alimentação suplementar de 
apoio a sistemas de pastoreio durante todo 
o ano

Or. en
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Alteração 1736
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 7 – Objetivo principal da norma

Texto da Comissão Alteração

Proteção dos solos durante o inverno Proteção dos solos durante o inverno, 
permitindo simultaneamente as práticas 
tradicionais

Or. en

Alteração 1737
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 7 – Objetivo principal da norma

Texto da Comissão Alteração

Proteção dos solos durante o inverno Proteção dos solos durante o inverno, 
permitindo simultaneamente as práticas 
tradicionais

Or. en

Alteração 1738
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 7 – Objetivo principal da norma

Texto da Comissão Alteração

Proteção dos solos durante o inverno Proteção física dos solos contra a erosão e 
manutenção da biota dos solos

Or. en
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Justificação

Dado o aumento do risco de inundações e eventos climáticos extremos, não devem ser 
previstos solos a descoberto, exceto para operações de mobilização do solo; as raízes ligam o 
solo. Além disso, o pior que pode acontecer ao solo é não ter vegetação, pois isso prejudica a 
biota benéfica do solo que regenera as terras aráveis: por exemplo, as comunidades 
microbianas que regeneram as terras aráveis (por humificação) precisam de matéria 
orgânica e exsudatos radiculares de plantas vivas.

Alteração 1739
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 8 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Rotação das culturas Rotação de culturas de, no mínimo, quatro 
anos, incluindo uma componente de 
leguminosas em todas as terras aráveis

Or. en

Justificação

Isto contribuirá para reduzir a dependência da importação de soja e, como tal, ajudará a 
conter a desflorestação, a apropriação de terras agrícolas e os abusos dos direitos humanos 
na parte meridional do planeta.

Alteração 1740
Merja Kyllönen

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 8 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Rotação das culturas Rotação das culturas de, no mínimo, 
quatro anos

Or. en
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Justificação

A rotação de culturas reduz os resíduos de pesticidas que permanecem no solo devido à sua 
persistência ou sistematicidade (por exemplo, Simon-Delso et al., 2017).

Alteração 1741
Schreijer-Pierik

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 8 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Rotação de culturas Suprimido

Or. en

Alteração 1742
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 8 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Rotação de culturas Rotação de culturas de, no mínimo, quatro 
anos, incluindo pelo menos uma cultura 
de leguminosas em todas as terras aráveis

Or. en

Justificação

É tempo de tomar medidas específicas para aumentar a produção de proteaginosas, o que 
poderá ser feito mediante a introdução de uma obrigação de incluir, no mínimo, uma cultura 
de leguminosas na rotação de culturas do agricultor. Por outro lado, está cientificamente 
provado que a rotação de culturas reduz os resíduos de pesticidas que permanecem no solo 
devido à sua persistência ou sistematicidade (cf., por exemplo, Simon-Delso et al., 2017).
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Alteração 1743
Merja Kyllönen

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 8 – Objetivo principal da norma

Texto da Comissão Alteração

Preservar o potencial dos solos Preservar o potencial dos solos

Interromper os ciclos reprodutivos das 
pragas 

Reduzir a suscetibilidade aos ataques de 
pragas

Aumentar a fixação de nitrogénio 

Fornecer forragem para animais

Or. en

Justificação

A rotação de culturas reduz os resíduos de pesticidas que permanecem no solo devido à sua 
persistência ou sistematicidade (por exemplo, Simon-Delso et al., 2017).

Alteração 1744
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 8 – Objetivo principal da norma

Texto da Comissão Alteração

Preservar o potencial dos solos Preservar o potencial dos solos

Interromper os ciclos reprodutivos das 
pragas

Reduzir a suscetibilidade aos ataques de 
pragas

Aumentar a fixação de nitrogénio

Fornecer forragem para animais
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Or. en

Justificação

É tempo de tomar medidas específicas para aumentar a produção de proteaginosas, o que 
poderá ser feito mediante a introdução de uma obrigação de incluir, no mínimo, uma cultura 
de leguminosas na rotação de culturas do agricultor. Por outro lado, está cientificamente 
provado que a rotação de culturas reduz os resíduos de pesticidas que permanecem no solo 
devido à sua persistência ou sistematicidade (por exemplo, Simon-Delso et al., 2017).

Alteração 1745
Susanne Melior

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 8 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Rotação de culturas Rotação de culturas é a prática de cultivo 
de culturas anuais num determinado 
terreno num padrão ou ordem planeados 
em anos de cultivo consecutivos, para que 
plantas do mesmo tipo não seja plantadas 
continuamente no mesmo terreno, 
incluindo, nomeadamente, culturas de 
cobertura e culturas secundárias. A 
prática de cultivar uma mistura de 
gramíneas em pastagens temporárias 
pode ser considerada como parte de uma 
rotação de culturas, que não consegue 
cumprir dois dos objetivos.

Or. de

Justificação

Melhoria da condicionalidade.

Alteração 1746
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
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Anexo III – BCAA 8 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Rotação das culturas Rotação das culturas ou outras práticas com 
um objetivo equivalente, como a 
diversificação de culturas

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem optar pela rotação de culturas ou por outras práticas com um 
objetivo equivalente, como a diversificação de culturas. A rotação de culturas estende-se 
normalmente por vários anos, o que dificulta o controlo, dado que a localização das parcelas 
agrícolas varia todos os anos. Além disso, algumas das parcelas são arrendadas, podendo mudar 
a pessoa que as cultiva, o que coloca ainda mais dificuldades aos controlos.

Alteração 1747
Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 8 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Rotação de culturas Diversificação de culturas

Or. fr

Alteração 1748
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 8 – Objetivo principal da norma

Texto da Comissão Alteração

Preservar o potencial dos solos Preservar o potencial dos solos (evitando 
as monoculturas, diminuindo a 
suscetibilidade aos ataques de pragas), 
aumentar a biota do solo e a fixação de 
azoto para a fertilidade do solo e para 
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interromper os ciclos reprodutivos das 
pragas

Or. en

Justificação

Garantem-se assim os benefícios agronómicos da rotação de culturas com leguminosas, com 
vantagens para todos. Além disso, as leguminosas forneceriam alimentos e rações para 
animais.

Alteração 1749
Paul Brannen

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 8-A (nova) – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Proibição da utilização de plásticos 
oxodegradáveis nas películas para 
utilização agrícola

Or. en

Justificação

Alteração proposta caso a alteração anterior não propicie a aplicação de RLG (ou seja, se a 
legislação sobre os plásticos descartáveis não implicar uma proibição da utilização dos 
plásticos oxodegradáveis).

Alteração 1750
Susanne Melior

Proposta de regulamento
Anexo III – RGL 3 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Diretiva 2009/147/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 30 de 

Diretiva 2009/147/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 30 de 
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novembro de 2009, relativa à conservação 
das aves selvagens (JO L 20 de 26.1.2010, 
p. 7):

novembro de 2009, relativa à conservação 
das aves selvagens (JO L 20 de 26.1.2010, 
p. 7):

artigo 3.º, n.º 1, artigo 3.º, n.º 2, alínea b),
artigo 4.º, n.os 1, 2 e 4

artigo 3.º, n.º 1, artigo 3.º, n.º 2, artigo 4.º, 
n.os 1, 2 e 4, e artigo 5.º, alíneas a), b) e d)

Or. de

Justificação

Melhoria da condicionalidade.

Alteração 1751
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Anexo III – RLG 3 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Diretiva 2009/147/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 30 de 
novembro de 2009, relativa à conservação 
das aves selvagens (JO L 20 de 26.1.2010, 
p. 7):

Diretiva 2009/147/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 30 de 
novembro de 2009, relativa à conservação 
das aves selvagens (JO L 20 de 26.1.2010, 
p. 7):

Artigo 3.º, n.º 1, artigo 3.º, n.º 2, alínea b), 
artigo 4.º, n.ºs 1, 2 e 4

Artigo 3.º, n.º 1, artigo 3.º, n.º 2, alínea b), 
artigo 4.º, n.ºs 1, 2 e 4, e artigo 9.º, n.º 1, 
alínea a)

Or. en

Alteração 1752
Susanne Melior

Proposta de regulamento
Anexo III – RGL 4 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de 
maio de 1992, relativa à preservação dos 
habitats naturais e da fauna e da flora 

Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de 
maio de 1992, relativa à preservação dos 
habitats naturais e da fauna e da flora 
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selvagens (JO L 206 de 22.7.1992, p. 7): selvagens (JO L 206 de 22.7.1992, p. 7):

artigo 6.º, n.º 1 e n.º 2 artigo 2.º, artigo 3.º, n.º 3, artigo 6.º, n.º 1 
e n.º 2, artigo 12.º, n.º 1, e artigo 13.º n.º 1

Or. de

Justificação

Melhoria da condicionalidade.

Alteração 1753
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Anexo III – RLG 4 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de 
maio de 1992, relativa à preservação dos 
habitats naturais e da fauna e da flora 
selvagens (JO L 206 de 22.7.1992, p. 7):

Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de 
maio de 1992, relativa à preservação dos 
habitats naturais e da fauna e da flora 
selvagens (JO L 206 de 22.7.1992, p. 7):

Artigo 6.º, n.ºs 1 e 2 Artigo 2.º, n.º 3, e artigo 6.º, n.ºs 1 e 2

Or. en

Alteração 1754
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 9 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

 Percentagem mínima de zonas 
agrícolas que constituem zonas ou 
apresentam características não 
produtivas 

 Percentagem mínima de zonas 
agrícolas que constituem zonas ou 
apresentam características não 
produtivas sem a utilização de 
agroquímicos

 Manutenção das características das 
paisagens

 Manutenção das características das 
paisagens
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 Proibição do corte de sebes e árvores 
durante os períodos nidícola e de 
reprodução 

 Proibição do corte de sebes e árvores 
durante os períodos nidícola e de 
reprodução 

 A título facultativo, medidas para evitar 
espécies de plantas invasivas

 A título facultativo, medidas para evitar 
espécies de plantas invasivas

 Medidas para preservar e melhorar a 
agrobiodiversidade

Or. en

Justificação

To reduce pesticide dependency and boost pollination, it is important to build up functional 
biodiversity. By boosting beneficial species (pollinators, predators of pests), landscape 
features, buffer strips, etc which are in sensu strictu “non-productive” actually boost overall 
yield of the whole system: +11% in wheat, +26% in peas and +32% in carrots (Wäckers, van 
Rijn, 2012); table 2, pg 13. EIP-AGRI Focus Group: Benefits of landscape features for arable 
crop production, 2016.

Reference:
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_fg_ecological-focus-
areas_final-report_en.pdf

Alteração 1755
Merja Kyllönen

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 9 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

 Percentagem mínima de zonas 
agrícolas que constituem zonas ou 
apresentam características não 
produtivas 

 Percentagem mínima de 10 % de zonas 
agrícolas que constituem zonas ou 
apresentam características não 
produtivas onde não devem ser 
utilizados agroquímicos

 Manutenção das características das 
paisagens

 Manutenção das características das 
paisagens

 Proibição do corte de sebes e árvores 
durante os períodos nidícola e de 
reprodução 

 Proibição do corte de sebes e árvores 
durante os períodos nidícola e de 
reprodução 

 A título facultativo, medidas para evitar  A título facultativo, medidas para evitar 
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espécies de plantas invasivas espécies de plantas invasivas

Or. en

Justificação

Uma percentagem de 10 % de vegetação natural constituiria uma boa base de referência 
para apoiar a biodiversidade e proteger os recursos hídricos.

Alteração 1756
Susanne Melior

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 9 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

 Percentagem mínima de zonas 
agrícolas que constituem zonas ou 
apresentam características não 
produtivas

 Percentagem mínima de 7 % de zonas 
agrícolas que constituem zonas ou 
apresentam características não 
produtivas, isentas de químicos

 Manutenção das características das 
paisagens

 Manutenção das características das 
paisagens

 Proibição do corte de sebes e árvores 
durante os períodos nidícola e de 
reprodução 

 Proibição do corte de sebes e árvores 
durante os períodos nidícola e de 
reprodução 

 A título facultativo, medidas para 
evitar espécies de plantas invasivas

 A título facultativo, medidas para 
evitar espécies de plantas invasivas

  Cultivo de faixas de flores silvestres

Or. de

Justificação

Melhoria da condicionalidade.

Alteração 1757
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
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Anexo III – BCAA 9 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Percentagem mínima de zonas agrícolas 
que constituem zonas ou apresentam 
características não produtivas

Percentagem mínima de zonas agrícolas 
que constituem zonas ou apresentam 
características de biodiversidade, 
incluindo reservatórios de água, lagoas e 
ribeiros

Or. en

Alteração 1758
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 9 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

 Percentagem mínima de zonas 
agrícolas que constituem zonas ou 
apresentam características não 
produtivas

 Percentagem mínima de zonas 
agrícolas que constituem zonas ou 
apresentam características de 
biodiversidade, incluindo lagoas e 
ribeiros

 Manutenção das características das 
paisagens

 Manutenção das características das 
paisagens

 Proibição do corte de sebes e árvores 
durante os períodos nidícola e de 
reprodução 

 Proibição do corte de sebes e árvores 
durante os períodos nidícola e de 
reprodução 

 A título facultativo, medidas para 
evitar espécies de plantas invasivas

Or. en

Alteração 1759
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 9 – Requisitos e normas



PE632.119v03-00 114/141 AM\1175106PT.docx

PT

Texto da Comissão Alteração

 Percentagem mínima de zonas 
agrícolas que constituem zonas ou 
apresentam características não 
produtivas

 Percentagem mínima de superfícies de 
interesse ecológico nas zonas mais 
adequadas

Or. en

Justificação

Poderia ser acrescentada a expressão «nas zonas mais adequadas» para que pudessem continuar 
a aplicar-se as exceções atualmente contempladas para as superfícies de interesse ecológico ao 
abrigo dos pagamentos por ecologização, como as derrogações aplicáveis às florestas. Seria 
melhor, por isso, utilizar a expressão atual «superfícies de interesse ecológico» nesta disposição.

Alteração 1760
Jadwiga Wiśniewska

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 9 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

 Percentagem mínima de zonas 
agrícolas que constituem zonas ou 
apresentam características não 
produtivas

 A percentagem mínima de zonas 
agrícolas definida pelos 
Estados-Membros e afetada a 
instalações não produtivas e de 
produção ou a zonas para a 
biodiversidade

 Manutenção das características das 
paisagens

 Manutenção das características das 
paisagens

 Proibição do corte de sebes e árvores 
durante os períodos nidícola e de 
reprodução 

 Proibição do corte de sebes e árvores 
durante os períodos nidícola e de 
reprodução 

 A título facultativo, medidas para 
evitar espécies de plantas invasivas

 A título facultativo, medidas para 
evitar espécies de plantas invasivas

Or. pl
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Justificação

A limitação da obrigação de uma percentagem mínima de zonas agrícolas às zonas ou 
instalações não produtivas pode levar a que os agricultores sejam forçados a cessar a 
produção nas suas terras. Tanto as zonas produtivas como as não produtivas podem 
contribuir para o objetivo de melhorar a proteção da biodiversidade. Os Estados-Membros 
devem poder determinar o nível mínimo de zonas consagradas a essa finalidade.

Alteração 1761
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 9 – Objetivo principal da norma

Texto da Comissão Alteração

Manutenção de zonas ou elementos não 
produtivos a fim de melhorar a 
biodiversidade nas explorações agrícolas

Manutenção de zonas ou elementos não 
produtivos a fim de melhorar a 
biodiversidade nas explorações agrícolas, 
em especial promovendo a biodiversidade 
funcional e as espécies benéficas

Or. en

Justificação

As denominadas «zonas não produtivas» permitem o desenvolvimento de fatores de produção 
(serviços ecossistémicos) baseados na biodiversidade, como, por exemplo, os serviços de 
polinização ou a reciclagem de nutrientes.

Alteração 1762
Merja Kyllönen

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 9 – Objetivo principal da norma

Texto da Comissão Alteração

Manutenção de zonas ou elementos não 
produtivos a fim de melhorar a 

Manutenção de zonas ou elementos não 
produtivos a fim de melhorar a 
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biodiversidade nas explorações agrícolas biodiversidade nas explorações agrícolas, 
em especial promovendo a biodiversidade 
funcional e as espécies benéficas

Or. en

Justificação

Uma percentagem de 10 % de vegetação natural constituiria uma boa base de referência 
para apoiar a biodiversidade e proteger os recursos hídricos.

Alteração 1763
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 9 – Objetivo principal da norma

Texto da Comissão Alteração

Manutenção de zonas ou elementos não 
produtivos a fim de melhorar a 
biodiversidade nas explorações agrícolas

Manutenção de zonas ou elementos a fim 
de melhorar a biodiversidade nas 
explorações agrícolas

Or. en

Alteração 1764
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 9 – Objetivo principal da norma

Texto da Comissão Alteração

Manutenção de zonas ou elementos não 
produtivos a fim de melhorar a 
biodiversidade nas explorações agrícolas

Manutenção de zonas ou elementos a fim 
de melhorar a biodiversidade nas 
explorações agrícolas

Or. en
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Alteração 1765
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 9 – Objetivo principal da norma

Texto da Comissão Alteração

Manutenção de zonas ou elementos não 
produtivos a fim de melhorar a 
biodiversidade nas explorações agrícolas

Manutenção de zonas ou elementos não 
produtivos a fim de melhorar a 
biodiversidade nas explorações agrícolas, 
incluindo a biodiversidade funcional e as 
espécies benéficas

Or. en

Justificação

Promover a biodiversidade funcional, como é o caso dos polinizadores e dos predadores de 
pragas, contribui para garantir a fertilidade e a produtividade a longo prazo com base em 
processos naturais.

Alteração 1766
Susanne Melior

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 10 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

 Proibir a conversão ou a lavoura de 
prados e pastagens permanentes nos 
sítios da rede Natura 2000

 Proibir a conversão ou a lavoura de 
prados e pastagens permanentes nos 
sítios da rede Natura 2000, salvo se os 
Estados-Membros conseguirem 
comprovar que é necessário um desvio 
desta regra para se alcançarem 
objetivos de conservação destas áreas

Or. de

Justificação

Melhoria da condicionalidade.
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Alteração 1767
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 10 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Proibir a conversão ou a lavoura de prados 
e pastagens permanentes nos sítios da rede 
Natura 2000

A título facultativo para os Estados 
Membros, proibir a conversão ou a lavoura 
de prados e pastagens permanentes nos 
sítios da rede Natura 2000

Or. en

Justificação

As normas aplicáveis aos prados permanentes são problemáticas em alguns Estados-Membros.
Objetivos similares poderiam ser apoiados de forma mais eficaz através do Pilar II. O princípio 
do modelo único («one-size-fits-all») não é eficaz e pode acarretar impactos negativos para o 
clima e o ambiente nos Estados-Membros em que os prados permanentes são raros devido às 
condições agronómicas.

Alteração 1768
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 10 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Proibir a conversão ou a lavoura de prados 
e pastagens permanentes nos sítios da rede 
Natura 2000 

A lavoura de prados e pastagens 
permanentes nos sítios da rede Natura 2000 
é uma medida que exige o consentimento 
da autoridade de gestão

Or. en

Alteração 1769
Jadwiga Wiśniewska
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Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 10 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Proibir a conversão ou a lavoura de prados 
e pastagens permanentes nos sítios da rede 
Natura 2000

Proibir a conversão ou a lavoura de prados 
e pastagens permanentes nos prados e 
pastagens permanentes ecologicamente 
sensíveis situados nos sítios da rede Natura 
2000

Or. pl

Justificação

A norma não deve ser aplicável a todos os prados e pastagens permanentes da rede Natura 
2000, devendo limitar-se apenas aos afetados pela relação de três pontos e que estão 
associados à ocorrência de habitats e espécies protegidos. A proibição aplicável a todos os 
prados e pastagens permanentes dos sítios da rede Natura 2000 poderá ser demasiado 
restritiva atendendo a que, com base nas disposições das Diretivas Aves e Habitats, a 
necessidade de proteger habitats e aves não foi indicada relativamente a todos os prados e 
pastagens permanentes.

Alteração 1770
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 10 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Proibir a conversão ou a lavoura de prados 
e pastagens permanentes nos sítios da rede 
Natura 2000

A lavoura de prados e pastagens 
permanentes nos sítios da rede Natura 2000
é uma medida que exige o consentimento 
da autoridade de gestão do 
Estado-Membro

Or. en

Alteração 1771
Schreijer-Pierik
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Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 10 – Objetivo principal da norma

Texto da Comissão Alteração

Proibir a conversão ou a lavoura de 
prados e pastagens permanentes nos sítios 
da rede Natura 2000

Suprimido

Or. en

Justificação

Tal como salientado pelos deputados ao Parlamento em numerosas ocasiões, a proibição de 
lavoura constitui uma ameaça para o futuro de muitas explorações familiares e suas 
«parcelas» em vários sítios da rede Natura 2000, sendo que até agora a Comissão Europeia 
não proporcionou flexibilidade suficiente, nem qualquer solução, para resolver o problema, 
por exemplo nos Países Baixos. Com esta proposta de renovação de uma proibição de 
lavoura para todos os prados permanentes, os Estados-Membros, o Parlamento e a Comissão 
vão cometer o mesmo erro que as instituições cometeram no artigo 45.º do Regulamento (UE) 
n.º 1307/2013.

Alteração 1772
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo III – BCAA 10 – Objetivo principal da norma

Texto da Comissão Alteração

Proteção dos habitats e das espécies Proteção dos habitats e das espécies, 
sumidouros de carbono

Or. en

Alteração 1773
Paul Brannen

Proposta de regulamento
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Anexo III – RLG 6-A (novo) – Objetivo principal da norma

Texto da Comissão Alteração

Regulamento [Regulamento (UE) 
2018/XXX do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo aos medicamentos 
veterinários e que revoga a Diretiva 
2001/82/CE]: artigos 107.º e 108.º

Or. en

Justificação

A alteração está ligada à mesma legislação que será publicada em breve no Jornal Oficial da 
União Europeia.

Alteração 1774
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Anexo III – RLG 7 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Diretiva 2008/71/CE do Conselho, de 15 
de julho de 2008, relativa à identificação e 
ao registo de suínos (JO L 213 de 8.8.2005, 
p. 31): 

Diretiva 2008/71/CE do Conselho, de 15 
de julho de 2008, relativa à identificação e 
ao registo de suínos (JO L 213 de 8.8.2005, 
p. 31): 

Artigos 3.º, 4.º e 5.º Artigos 3.º, 4.º e 5.º 

Este RLG é facultativo para os 
Estados-Membros onde se aplica o apoio
associado relativo a animais e o apoio ao 
desenvolvimento rural relativo a animais

Or. en

Justificação

O incumprimento das regras de identificação e registo de animais também pode dar origem a 
reduções nos pagamentos associados e no apoio ao desenvolvimento rural relativos a animais. 
Este tipo de dupla sanção é difícil de compreender entre os agricultores e pode ser evitado, 
suprimindo os RLG 7-9 da condicionalidade, pelo menos nos Estados-Membros onde se aplica o 
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apoio associado relativo a animais e o apoio ao desenvolvimento rural relativo a animais, como 
os pagamentos relacionados com o bem-estar dos animais.

Alteração 1775
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Anexo III – RLG 8 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Regulamento (CE) n.º 1760/2000 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de julho de 2000, que estabelece um 
regime de identificação e registo de 
bovinos e relativo à rotulagem da carne de 
bovino e dos produtos à base de carne de 
bovino, e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 820/97 do Conselho (JO L 204 de 
11.8.2000, p. 1):

Regulamento (CE) n.º 1760/2000 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de julho de 2000, que estabelece um 
regime de identificação e registo de 
bovinos e relativo à rotulagem da carne de 
bovino e dos produtos à base de carne de 
bovino, e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 820/97 do Conselho (JO L 204 de 
11.8.2000, p. 1): 

Artigos 4.º e 7.º Artigos 4.º e 7.º

Este RLG é facultativo para os 
Estados-Membros onde se aplica o apoio 
associado relativo a animais e o apoio ao 
desenvolvimento rural relativo a animais

Or. en

Justificação

O incumprimento das regras de identificação e registo de animais também pode dar origem a 
reduções nos pagamentos associados e no apoio ao desenvolvimento rural relativos a animais. 
Este tipo de dupla sanção é difícil de compreender entre os agricultores e pode ser evitado, 
suprimindo os RLG 7-9 da condicionalidade, pelo menos nos Estados-Membros onde se aplica o 
apoio associado relativo a animais e o apoio ao desenvolvimento rural relativo a animais, como 
os pagamentos relacionados com o bem-estar dos animais.

Alteração 1776
Jadwiga Wiśniewska

Proposta de regulamento
Anexo III – RLG 11 – Requisitos e normas
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Texto da Comissão Alteração

Regulamento (UE) 2016/429 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 
de março de 2016, relativo às doenças 
animais transmissíveis (JO L 84 de 
31.3.2016, p. 1):

Suprimido

artigo 18.º, n.º 1, limitado à febre aftosa, 
doença vesiculosa do suíno e doença da 
língua azul.

Suprimido

Or. pl

Justificação

Este RLG foi suprimido da condicionalidade na última reforma e não deve ser novamente 
incorporado na mesma.

Alteração 1777
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Anexo III – RLG 12 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de outubro de 2009, relativo à colocação 
dos produtos fitofarmacêuticos no mercado 
e que revoga as Diretivas 79/117/CEE e 
91/414/CEE do Conselho (JO L 309 de 
24.11.2009, p. 1):

Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de outubro de 2009, relativo à colocação 
dos produtos fitofarmacêuticos no mercado 
e que revoga as Diretivas 79/117/CEE e 
91/414/CEE do Conselho (JO L 309 de 
24.11.2009, p. 1):

Artigo 55.º, primeira e segunda frases Artigo 55.º, primeira e segunda frases

Artigo 67.º

Or. en

Justificação

Article 67 of the Regulation 1107/2009: “Professional users of plant protection products 
shall, for at least 3 years, keep records of the plant protection products they use, containing 
the name of the plant protection product, the time and the dose of application, the area and 
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the crop where the plant protection product was used. They shall make the relevant 
information contained in these records available to the competent authority on request. Third 
parties such as the drinking water industry, retailers or residents, may request access to this 
information by addressing the competent authority.” Moving towards a results-based CAP, 
including better monitoring of pesticide use, requires having good quality information on 
farmers’ use of plant protection products. By introducing Article 67 in the enhanced 
conditionality, a common obligation for record-keeping is created for all farmers across the 
EU, which is important in a common policy.

Alteração 1778
Merja Kyllönen

Proposta de regulamento
Anexo III – RLG 12 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de outubro de 2009, relativo à colocação 
dos produtos fitofarmacêuticos no mercado 
e que revoga as Diretivas 79/117/CEE e 
91/414/CEE do Conselho (JO L 309 de 
24.11.2009, p. 1):

Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de outubro de 2009, relativo à colocação 
dos produtos fitofarmacêuticos no mercado 
e que revoga as Diretivas 79/117/CEE e 
91/414/CEE do Conselho (JO L 309 de 
24.11.2009, p. 1):

Artigo 55.º, primeira e segunda frases Artigo 55.º, primeira e segunda frases

Artigo 67.º, n.º 1, segunda, terceira e 
quarta frases

Deve também cumprir as disposições da 
Diretiva 2009/128/CE, em especial os 
princípios gerais da proteção integrada 
referidos no artigo 14.º e no anexo III 
dessa diretiva, que devem ser aplicáveis 
até 1 de janeiro de 2014.

Or. en

Justificação

The implementation of the principles of Integrated Pest Management (Article 14 of Directive 
128/2009, Sustainable Use Directive (SUD) is compulsory since 2014. It is therefore vital to 
include these in enhanced conditionality, given that (1) not only are they a legal obligation 
for all professional users of plant protection products, but also (2) it is a practice that can 
strongly contribute to meet both general and specific objectives set out in the CAP, mainly 
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those linked with protecting biodiversity. Moving towards a results-based CAP, including 
better monitoring of pesticide use, requires having good quality information on farmers’ use 
of plant protection products. By introducing Article 67 of Regulation 1107/2009 in the 
enhanced conditionality, a common obligation for record-keeping is created for all farmers 
across the EU, which is important in a common policy.

Alteração 1779
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo III – RLG 12 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de outubro de 2009, relativo à colocação 
dos produtos fitofarmacêuticos no mercado 
e que revoga as Diretivas 79/117/CEE e 
91/414/CEE do Conselho (JO L 309 de 
24.11.2009, p. 1):

Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de outubro de 2009, relativo à colocação 
dos produtos fitofarmacêuticos no mercado 
e que revoga as Diretivas 79/117/CEE e 
91/414/CEE do Conselho (JO L 309 de 
24.11.2009, p. 1):

Artigo 55.º, primeira e segunda frases Artigo 55.º e artigo 67.º

Or. en

Justificação

O artigo 55.º, segundo parágrafo, do Regulamento n.º 1107/2009 trata da gestão integrada das 
pragas, que pode reduzir o uso de pesticidas em 30-60 % sem qualquer diminuição dos 
rendimentos (Jacquet et al, 2011; Lechenet et al, 2017). O artigo 67.º do mesmo regulamento 
prende-se com a manutenção de registos relativos ao uso de pesticidas, que todos os agricultores 
com contrato com supermercados já devem fazer no âmbito da sua garantia de qualidade; os 
Estados-Membros poderiam simplesmente verificar estes registos a fim de controlar o 
cumprimento do requisito.

Alteração 1780
Susanne Melior

Proposta de regulamento
Anexo III – RGL 13 – Requisitos e normas
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Texto da Comissão Alteração

Diretiva 2009/128/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de outubro 
de 2009, que estabelece um quadro de ação 
ao nível comunitário para uma utilização 
sustentável dos pesticidas (JO L 309 de 
24.11.2009, p. 71):

Diretiva 2009/128/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de outubro 
de 2009, que estabelece um quadro de ação 
ao nível comunitário para uma utilização 
sustentável dos pesticidas (JO L 309 de 
24.11.2009, p. 71):

artigo 5.º, n.º 2, e artigo 8.º, n.os 1 a 5 artigo 5.º, n.º 2, e artigo 8.º, n.os 1 a 5

Artigo 12.º no respeitante às restrições ao 
uso de pesticidas em zonas protegidas 
definidas com base na Diretiva-Quadro 
«Água» e na legislação da rede Natura 
2000.

Artigo 12.º no respeitante às restrições ao 
uso de pesticidas em zonas protegidas 
definidas com base na Diretiva-Quadro 
«Água» e na legislação da rede Natura 
2000.

Artigo 13.º, n.os 1 e 3, sobre o 
manuseamento e armazenamento de 
pesticidas e a eliminação de resíduos.

Artigo 13.º, n.os 1 e 3, sobre o 
manuseamento e armazenamento de 
pesticidas e a eliminação de resíduos.

Artigo 14.º, n.os 1, 2 e 5, sobre proteção 
integrada

Or. de

Justificação

Melhoria da condicionalidade.

Alteração 1781
Paul Brannen

Proposta de regulamento
Anexo III – RLG 13 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Diretiva 2009/128/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de outubro 
de 2009, que estabelece um quadro de ação 
ao nível comunitário para uma utilização 
sustentável dos pesticidas (JO L 309 de 
24.11.2009, p. 71):

Diretiva 2009/128/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de outubro 
de 2009, que estabelece um quadro de ação 
ao nível comunitário para uma utilização 
sustentável dos pesticidas (JO L 309 de 
24.11.2009, p. 71):

artigo 5.º, n.º 2, e artigo 8.º, n.ºs 1 a 5 artigo 5.º, n.º 2, e artigo 8.º, n.ºs 1 a 5

Artigo 12.º no respeitante às restrições ao 
uso de pesticidas em zonas protegidas 

Artigo 12.º no respeitante às restrições ao 
uso de pesticidas em zonas protegidas 
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definidas com base na Diretiva-Quadro 
«Água» e na legislação da rede Natura 
2000.

definidas com base na Diretiva-Quadro 
«Água» e na legislação da rede Natura 
2000.

Artigo 13.º, n.ºs 1 e 3, sobre o 
manuseamento e armazenamento de 
pesticidas e a eliminação de resíduos.

Artigo 13.º, n.ºs 1 e 3, sobre o 
manuseamento e armazenamento de 
pesticidas e a eliminação de resíduos.

Artigo 14.º, sobre a introdução dos oito 
princípios da gestão integrada das pragas

Or. en

Justificação

A aplicação dos princípios da gestão integrada das pragas (artigo 14.º da Diretiva 
2009/128/CE, sobre a utilização sustentável dos pesticidas) é obrigatória desde 2014. É, 
portanto, fundamental incluí-los na condicionalidade reforçada, dado que 1) não só 
constituem uma obrigação legal para todos os utilizadores profissionais de produtos 
fitofarmacêuticos, como também 2) é uma prática que pode contribuir em grande medida 
para o cumprimento dos objetivos gerais e específicos estabelecidos na PAC, principalmente 
os relacionados com a proteção da biodiversidade.

Alteração 1782
Merja Kyllönen

Proposta de regulamento
Anexo III – RLG 13 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Diretiva 2009/128/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de outubro 
de 2009, que estabelece um quadro de ação 
ao nível comunitário para uma utilização 
sustentável dos pesticidas (JO L 309 de 
24.11.2009, p. 71):

Diretiva 2009/128/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de outubro 
de 2009, que estabelece um quadro de ação 
ao nível comunitário para uma utilização 
sustentável dos pesticidas (JO L 309 de 
24.11.2009, p. 71):

artigo 5.º, n.º 2, e artigo 8.º, n.ºs 1 a 5 artigo 5.º, n.º 2, e artigo 8.º, n.ºs 1 a 5

Artigo 12.º no respeitante às restrições ao 
uso de pesticidas em zonas protegidas 
definidas com base na Diretiva-Quadro 
«Água» e na legislação da rede Natura 
2000.

Artigo 12.º no respeitante às restrições ao 
uso de pesticidas em zonas protegidas 
definidas com base na Diretiva-Quadro 
«Água» e na legislação da rede Natura 
2000.
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Artigo 13.º, n.ºs 1 e 3, sobre o 
manuseamento e armazenamento de 
pesticidas e a eliminação de resíduos.

Artigo 13.º, n.ºs 1 e 3, sobre o 
manuseamento e armazenamento de 
pesticidas e a eliminação de resíduos.

Artigo 14.º, sobre a introdução dos oito 
princípios da gestão integrada das pragas

Or. en

Justificação

A aplicação dos princípios da gestão integrada das pragas (artigo 14.º da Diretiva 
2009/128/CE, sobre a utilização sustentável dos pesticidas) é obrigatória desde 2014. É, 
portanto, fundamental incluí-los na condicionalidade reforçada, dado que 1) não só 
constituem uma obrigação legal para todos os utilizadores profissionais de produtos 
fitofarmacêuticos, como também 2) é uma prática que pode contribuir em grande medida 
para o cumprimento dos objetivos gerais e específicos estabelecidos na PAC, principalmente 
os relacionados com a proteção da biodiversidade.

Alteração 1783
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Anexo III – RLG 13 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Diretiva 2009/128/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de outubro 
de 2009, que estabelece um quadro de ação 
ao nível comunitário para uma utilização 
sustentável dos pesticidas (JO L 309 de 
24.11.2009, p. 71):

Diretiva 2009/128/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de outubro 
de 2009, que estabelece um quadro de ação 
ao nível comunitário para uma utilização 
sustentável dos pesticidas (JO L 309 de 
24.11.2009, p. 71):

artigo 5.º, n.º 2, e artigo 8.º, n.ºs 1 a 5 artigo 5.º, n.º 2, e artigo 8.º, n.ºs 1 a 5

Artigo 12.º no respeitante às restrições ao 
uso de pesticidas em zonas protegidas 
definidas com base na Diretiva-Quadro 
«Água» e na legislação da rede Natura 
2000.

Artigo 12.º no respeitante às restrições ao 
uso de pesticidas em zonas protegidas 
definidas com base na Diretiva-Quadro 
«Água» e na legislação da rede Natura 
2000.

Artigo 13.º, n.ºs 1 e 3, sobre o 
manuseamento e armazenamento de 
pesticidas e a eliminação de resíduos.

Artigo 13.º, n.ºs 1 e 3, sobre o 
manuseamento e armazenamento de 
pesticidas e a eliminação de resíduos.
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Artigo 14.º, sobre a introdução dos oito 
princípios da gestão integrada das pragas.

Or. en

Justificação

A aplicação dos princípios da gestão integrada das pragas (artigo 14.º da Diretiva 
2009/128/CE, sobre a utilização sustentável dos pesticidas) é obrigatória desde 2014. É, 
portanto, fundamental incluí-los na condicionalidade reforçada, dado que 1) não só 
constituem uma obrigação legal para todos os utilizadores profissionais de produtos 
fitofarmacêuticos, como também 2) é uma prática que pode contribuir em grande medida 
para o cumprimento dos objetivos gerais e específicos estabelecidos na PAC, principalmente 
os relacionados com a proteção da biodiversidade.

Alteração 1784
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo III – RLG 13 – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Diretiva 2009/128/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de outubro 
de 2009, que estabelece um quadro de ação 
ao nível comunitário para uma utilização 
sustentável dos pesticidas (JO L 309 de 
24.11.2009, p. 71): 

Diretiva 2009/128/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de outubro 
de 2009, que estabelece um quadro de ação 
ao nível comunitário para uma utilização 
sustentável dos pesticidas (JO L 309 de 
24.11.2009, p. 71):

Artigo 5.º, n.º 2, e artigo 8.º, n.ºs 1 a 5 Artigo 5.º

Artigo 8.º, n.ºs 1 a 5

Artigo 9.º, n.º 1, sobre a pulverização 
aérea

Artigo 11.º, sobre a proteção do ambiente 
aquático e da água potável

Artigo 12.º no respeitante às restrições ao 
uso de pesticidas em zonas protegidas 
definidas com base na Diretiva-Quadro 
«Água» e na legislação da rede Natura 

Artigo 12.º no respeitante às restrições ao 
uso de pesticidas em zonas protegidas 
definidas com base na Diretiva-Quadro 
«Água» e na legislação da rede Natura 
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2000. 2000.

Artigo 13.º, n.ºs 1 e 3, sobre o 
manuseamento e armazenamento de 
pesticidas e a eliminação de resíduos.

Artigo 13.º, n.ºs 1 e 3, sobre o 
manuseamento e armazenamento de 
pesticidas e a eliminação de resíduos. 

Artigo 14.º, sobre a introdução dos oito 
princípios da gestão integrada das pragas

Or. en

Justificação

A gestão integrada das pragas pode reduzir o uso de pesticidas em 30-60 % sem qualquer 
diminuição dos rendimentos (Jacquet et al, 2011; Lechenet et al, 2017).

Alteração 1785
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo III – RLG 15-A (novo) – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Diretiva 1999/74/CE do Conselho, de 19 
de julho de 1999, que estabelece as 
normas mínimas relativas à proteção das 
galinhas poedeiras (JO L 203 de 3.8.1999, 
p. 53):

artigos 3.º a 6.º

Or. en

Alteração 1786
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo III – RLG 15-B (novo) – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Diretiva 2007/43/CE do Conselho, de 28 
de Junho de 2007, relativa ao 
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estabelecimento de regras mínimas para a 
proteção dos frangos de carne (JO L 182 
de 12.7.2007, p. 19):

artigo 3.º

Or. en

Alteração 1787
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo III – RLG 15-C (novo) – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Regulamento (CE) n.º 1/2005 do 
Conselho, de 22 de dezembro de 2004, 
relativo à proteção dos animais durante o 
transporte e operações afins e que altera 
as Diretivas 64/432/CEE e 93/119/CE e o 
Regulamento (CE) n.º 1255/97 (JO L 3 de 
5.1.2005, p. 1):

artigo 3.º

Or. en

Alteração 1788
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo III – RLG 15-D (novo) – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Regulamento (CE) n.º 1099/2009 do 
Conselho, de 24 de setembro de 2009, 
relativo à proteção dos animais no 
momento da occisão (JO L 303 de 
18.11.2009, p. 1):

artigos 3.º e 4.º
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Or. en

Alteração 1789
Stefan Eck 

Proposta de regulamento
Anexo III - RLG 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

RLG 16-A. Regulamento (CE) n.º 
1099/2009 do Conselho, de 24 de 
setembro de 2009, relativo à proteção dos 
animais no momento da occisão (quando 
os animais são abatidos na exploração) 

RLG 16-B. Diretiva 2007/43/CE do 
Conselho, de 28 de junho de 2007, 
relativa ao estabelecimento de regras 
mínimas para a proteção dos frangos de 
carne 

RLG 16-C. Diretiva 1999/74/CE do 
Conselho, de 19 de julho de 1999, que 
estabelece as normas mínimas relativas à 
proteção das galinhas poedeiras 

RLG 16-D. Regulamento (UE) 2016/429 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
9 de março de 2016, relativo às doenças 
animais transmissíveis («Lei da Saúde 
Animal») (que deverá entrar em vigor em 
2021)

RLG 16-E. Regulamento (UE) 2016/1012 
do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 8 de junho de 2016, sobre as condições 
zootécnicas e genealógicas aplicáveis à 
produção, ao comércio e à entrada na 
União de animais reprodutores de raça 
pura, de suínos reprodutores híbridos e 
dos respetivos produtos germinais 
(«Regulamento sobre a produção 
animal») (que deverá entrar em vigor em 
2018). 

Or. en
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Alteração 1790
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Proposta de regulamento
Anexo III – RLG 16-A (novo) – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Regulamento (CE) n.º 1099/2009 do 
Conselho, de 24 de setembro de 2009, 
relativo à proteção dos animais no 
momento da ocisão

Or. sv

Alteração 1791
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Proposta de regulamento
Anexo III – RLG 16-B (novo) – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Diretiva 2007/43/CE do Conselho, de 28 
de junho de 2007, relativa ao 
estabelecimento de regras mínimas para a 
proteção dos frangos de carne

Or. sv

Alteração 1792
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Proposta de regulamento
Anexo III – RLG 16-C (novo) – Requisitos e normas

Texto da Comissão Alteração

Diretiva 1999/74/CE do Conselho, de 19 
de julho de 1999, que estabelece as 
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normas mínimas relativas à proteção das 
galinhas poedeiras

Or. sv

Alteração 1793
Jadwiga Wiśniewska

Proposta de regulamento
Anexo IV – quadro 1

Texto da Comissão

Ano civil 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 e 

anos 
seguintes

Bélgica
485 603

954
485 603

954
485 603

954
485 603

954
485 603 9

54
485 603

954
485 603 9

54

Bulgária
776 281

570
784 748

620
793 215

670
801 682

719
810 149 7

69
818 616

819
818 616 8

19

República 
Checa

838 844
295

838 844
295

838 844
295

838 844
295

838 844 2
95

838 844
295

838 844 2
95

Dinamarca
846 124

520
846 124

520
846 124

520
846 124

520
846 124 5

20
846 124

520
846 124 5

20

Alemanha
4 823 10

7 939
4 823 10

7 939
4 823 10

7 939
4 823 10

7 939
4 823 107

939
4 823 10

7 939
4 823 107

939

Estónia
167 721

513
172 667

776
177 614

039
182 560

302
187 506 5

65
192 452

828
192 452 8

28

Irlanda
1 163 93

8 279
1 163 93

8 279
1 163 93

8 279
1 163 93

8 279
1 163 938

279
1 163 93

8 279
1 163 938

279

Grécia
2 036 56

0 894
2 036 56

0 894
2 036 56

0 894
2 036 56

0 894
2 036 560

894
2 036 56

0 894
2 036 560

894

Espanha
4 768 73

6 743
4 775 89

8 870
4 783 06

0 997
4 790 22

3 124
4 797 385

252
4 804 54

7 379
4 804 547

379

França
7 147 78

6 964
7 147 78

6 964
7 147 78

6 964
7 147 78

6 964
7 147 786

964
7 147 78

6 964
7 147 786

964

Croácia
344 340

000
367 711

409
367 711

409
367 711

409
367 711 4

09
367 711

409
367 711 4

09

Itália
3 560 18

5 516
3 560 18

5 516
3 560 18

5 516
3 560 18

5 516
3 560 185

516
3 560 18

5 516
3 560 185

516

Chipre
46 750 0

94
46 750 0

94
46 750 0

94
46 750 0

94
46 750 09

4
46 750 0

94
46 750 09

4
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Letónia
299 633

591
308 294

625
316 955

660
325 616

694
334 277 7

29
342 938

763
342 938 7

63

Lituânia
510 820

241
524 732

238
538 644

234
552 556

230
566 468 2

27
580 380

223
580 380 2

23

Luxemburgo
32 131 0

19
32 131 0

19
32 131 0

19
32 131 0

19
32 131 01

9
32 131 0

19
32 131 01

9

Hungria
1 219 76

9 672
1 219 76

9 672
1 219 76

9 672
1 219 76

9 672
1 219 769

672
1 219 76

9 672
1 219 769

672

Malta:
4 507 49

2
4 507 49

2
4 507 49

2
4 507 49

2
4 507 492 4 507 49

2
4 507 492

Países 
Baixos

703 870
373

703 870
373

703 870
373

703 870
373

703 870 3
73

703 870
373

703 870 3
73

Áustria
664 819

537
664 819

537
664 819

537
664 819

537
664 819 5

37
664 819

537
664 819 5

37

Polónia
2 972 97

7 807
3 003 57

4 280
3 034 17

0 753
3 064 76

7 227
3 095 363

700
3 125 96

0 174
3 125 960

174

Portugal
584 824

383
593 442

972
602 061

562
610 680

152
619 298 7

42
627 917

332
627 917 3

32

Roménia
1 856 17

2 601
1 883 21

1 603
1 910 25

0 604
1 937 28

9 605
1 964 328

606
1 991 36

7 607
1 991 367

607

Eslovénia
129 052

673
129 052

673
129 052

673
129 052

673
129 052 6

73
129 052

673
129 052 6

73

Eslováquia
383 806

378
388 574

951
393 343

524
398 112

097
402 880 6

70
407 649

243
407 649 2

43

Finlândia
505 999

667
507 783

955
509 568

242
511 352

530
513 136 8

17
514 921

104
514 921 1

04

Suécia
672 760

909
672 984

762
673 208

615
673 432

468
673 656 3

21
673 880

175
673 880 1

75

Alteração

Ano civil 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 e 

anos 
seguintes

Bélgica X X X X X X X

Bulgária X X X X X X X

República 
Checa

X X X X X X X

Dinamarca X X X X X X X

Alemanha X X X X X X X
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Estónia X X X X X X X

Irlanda X X X X X X X

Grécia X X X X X X X

Espanha X X X X X X X

França X X X X X X X

Croácia X X X X X X X

Itália X X X X X X X

Chipre X X X X X X X

Letónia X X X X X X X

Lituânia X X X X X X X

Luxemburgo X X X X X X X

Hungria X X X X X X X

Malta X X X X X X X

Países 
Baixos

X X X X X X X

Áustria X X X X X X X

Polónia X X X X X X X

Portugal X X X X X X X

Roménia X X X X X X X

Eslovénia X X X X X X X

Eslováquia X X X X X X X

Finlândia X X X X X X X

Suécia X X X X X X X

Or. pl

Justificação

Todos os agricultores que operam no mercado interno da UE devem ser obrigados a cumprir 
os mesmos padrões de produção, cada vez mais elevados, ao nível da União. Assim, é 
necessário acabar com a diversificação das taxas de apoio direto e equiparar plenamente 
entre os Estados-Membros o nível dos pagamentos diretos. A taxa de equalização dos 
pagamentos diretos proposta pela Comissão Europeia manteria desproporções injustificadas 
no apoio aos produtores agrícolas que operam no mercado único. Por conseguinte, os 
valores devem ser recalculados.
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Alteração 1794
Jadwiga Wiśniewska

Proposta de regulamento
Anexo VII – quadro 1

Texto da Comissão

Ano civil 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 e 

anos 
seguintes

Bélgica
485 603 95

4
485 603 95

4
485 603 95

4
485 603 95

4
485 603 954 485 603 95

4
485 603 954

Bulgária
773 771 95

5
782 239 00

5
790 706 05

5
799 173 10

4
807 640 154 816 107 20

4
816 107 204

República 
Checa

838 844 29
5

838 844 29
5

838 844 29
5

838 844 29
5

838 844 295 838 844 29
5

838 844 295

Dinamarca
846 124 52

0
846 124 52

0
846 124 52

0
846 124 52

0
846 124 520 846 124 52

0
846 124 520

Alemanha
4 823 107

939
4 823 107

939
4 823 107

939
4 823 107

939
4 823 107 93

9
4 823 107

939
4 823 107 93

9

Estónia
167 721 51

3
172 667 77

6
177 614 03

9
182 560 30

2
187 506 565 192 452 82

8
192 452 828

Irlanda
1 163 938

279
1 163 938

279
1 163 938

279
1 163 938

279
1 163 938 27

9
1 163 938

279
1 163 938 27

9

Grécia
1 856 028

894
1 856 028

894
1 856 028

894
1 856 028

894
1 856 028 89

4
1 856 028

894
1 856 028 89

4

Espanha
4 710 171

703
4 717 333

830
4 724 495

957
4 731 658

084
4 738 820 21

2
4 745 982

339
4 745 982 33

9

França
7 147 786

964
7 147 786

964
7 147 786

964
7 147 786

964
7 147 786 96

4
7 147 786

964
7 147 786 96

4

Croácia
344 340 00

0
367 711 40

9
367 711 40

9
367 711 40

9
367 711 409 367 711 40

9
367 711 409

Itália
3 560 185

516
3 560 185

516
3 560 185

516
3 560 185

516
3 560 185 51

6
3 560 185

516
3 560 185 51

6

Chipre 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094

Letónia
299 633 59

1
308 294 62

5
316 955 66

0
325 616 69

4
334 277 729 342 938 76

3
342 938 763

Lituânia
510 820 24

1
524 732 23

8
538 644 23

4
552 556 23

0
566 468 227 580 380 22

3
580 380 223

Luxemburgo 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019
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Hungria
1 219 769

672
1 219 769

672
1 219 769

672
1 219 769

672
1 219 769 67

2
1 219 769

672
1 219 769 67

2

Malta 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492

Países 
Baixos

703 870 37
3

703 870 37
3

703 870 37
3

703 870 37
3

703 870 373 703 870 37
3

703 870 373

Áustria
664 819 53

7
664 819 53

7
664 819 53

7
664 819 53

7
664 819 537 664 819 53

7
664 819 537

Polónia
2 972 977

807
3 003 574

280
3 034 170

753
3 064 767

227
3 095 363 70

0
3 125 960

174
3 125 960 17

4

Portugal
584 650 14

4
593 268 73

3
601 887 32

3
610 505 91

3
619 124 503 627 743 09

3
627 743 093

Roménia
1 856 172

601
1 883 211

603
1 910 250

604
1 937 289

605
1 964 328 60

6
1 991 367

607
1 991 367 60

7

Eslovénia
129 052 67

3
129 052 67

3
129 052 67

3
129 052 67

3
129 052 673 129 052 67

3
129 052 673

Eslováquia
383 806 37

8
388 574 95

1
393 343 52

4
398 112 09

7
402 880 670 407 649 24

3
407 649 243

Finlândia
505 999 66

7
507 783 95

5
509 568 24

2
511 352 53

0
513 136 817 514 921 10

4
514 921 104

Suécia
672 760 90

9
672 984 76

2
673 208 61

5
673 432 46

8
673 656 321 673 880 17

5
673 880 175

Alteração

Ano civil 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 e 

anos 
seguintes

Bélgica X X X X X X X

Bulgária X X X X X X X

República 
Checa

X X X X X X X

Dinamarca X X X X X X X

Alemanha X X X X X X X

Estónia X X X X X X X

Irlanda X X X X X X X

Grécia X X X X X X X

Espanha X X X X X X X

França X X X X X X X

Croácia X X X X X X X
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Itália X X X X X X X

Chipre X X X X X X X

Letónia X X X X X X X

Lituânia X X X X X X X

Luxemburgo X X X X X X X

Hungria X X X X X X X

Malta X X X X X X X

Países 
Baixos

X X X X X X X

Áustria X X X X X X X

Polónia X X X X X X X

Portugal X X X X X X X

Roménia X X X X X X X

Eslovénia X X X X X X X

Eslováquia X X X X X X X

Finlândia X X X X X X X

Suécia X X X X X X X

Or. pl

Justificação

Todos os agricultores que operam no mercado interno da UE devem ser obrigados a cumprir 
os mesmos padrões de produção, cada vez mais elevados, ao nível da União. Assim, é 
necessário acabar com a diversificação das taxas de apoio direto e equiparar plenamente 
entre os Estados-Membros o nível dos pagamentos diretos. A taxa de equalização dos 
pagamentos diretos proposta pela Comissão Europeia manteria desproporções injustificadas 
no apoio aos produtores agrícolas que operam no mercado único. Por conseguinte, os 
valores devem ser recalculados.

Alteração 1795
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo XI-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo XI-A. 

LEGISLAÇÃO DA UE RELATIVA AO 
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BEM-ESTAR DOS ANIMAIS PARA 
CUJOS OBJETIVOS OS PLANOS 
ESTRATÉGICOS DA PAC DOS 
ESTADOS-MEMBROS DEVEM 
CONTRIBUIR POR FORÇA DOS 
ARTIGOS 96.º, 97.º E 103.º: 

- Diretiva 98/58/CE do Conselho, de 20 de 
julho de 1998, relativa à proteção dos 
animais nas explorações pecuárias,

- Diretiva 1999/74/CE do Conselho, de 19 
de julho de 1999, que estabelece as 
normas mínimas relativas à proteção das 
galinhas poedeiras; 

- Diretiva 2007/43/CE do Conselho, de 28 
de junho de 2007, relativa ao 
estabelecimento de regras mínimas para a 
proteção dos frangos de carne; 

- Diretiva 2008/119/CE do Conselho, de 
18 de dezembro de 2008, relativa às 
normas mínimas de proteção dos vitelos; 

- Diretiva 2008/120/CE do Conselho, de 
18 de dezembro de 2008, relativa às 
normas mínimas de proteção de suínos; 

- Regulamento (CE) n.º 543/2008 da 
Comissão de 16 de Junho de 2008 que 
estabelece regras de execução do 
Regulamento (CE) n.º 1234/2007 do 
Conselho no que respeita às normas de 
comercialização para a carne de aves de 
capoeira; 

- Regulamento (CE) n.º 1/2005 do 
Conselho, de 22 de dezembro de 2004, 
relativo à proteção dos animais durante o 
transporte e operações afins e que altera 
as Diretivas 64/432/CEE e 93/119/CE e o 
Regulamento (CE) n.º 1255/97;

- Regulamento (CE) n.º 1099/2009 do 
Conselho, de 24 de setembro de 2009, 
relativo à proteção dos animais no 
momento da occisão; 

- [Regulamento XXXX do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo aos 
medicamentos veterinários]; 

- [Regulamento XXXX do Parlamento 
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Europeu e do Conselho relativo ao 
fabrico, à colocação no mercado e à 
utilização de alimentos medicamentosos 
para animais e que revoga a Diretiva 
90/167/CEE do Conselho];

- Regulamento (UE) 2017/625 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
de março de 2017, relativo aos controlos 
oficiais e outras atividades oficiais que 
visam assegurar a aplicação da legislação 
em matéria de géneros alimentícios e 
alimentos para animais e das regras sobre 
saúde e bem-estar animal, fitossanidade e 
produtos fitofarmacêuticos;

Or. en

Alteração 1796
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo XII – Conjunto central de indicadores – O.3

Texto da Comissão Alteração

O.3 Número de beneficiários do apoio da 
PAC

O.3 Número de beneficiários do apoio da 
PAC e número de beneficiários efetivos 
das explorações agrícolas

Or. en

Justificação

Esta alteração visa reduzir a concentração (um menor número de beneficiários implica a 
perda de explorações agrícolas).
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