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Alteração 7
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Além disso, a fim de evitar o abandono 
das terras agrícolas e assegurar a 
manutenção destas em boas condições 
agrícolas e ambientais, o Regulamento 
(CE) n.º 1782/2003 estabeleceu um quadro 
comunitário para a adopção, pelos 
Estados-Membros, de normas que tenham 
em conta as características específicas das 
zonas em questão, nomeadamente as 
condições edafoclimáticas, assim como os 
sistemas de exploração (utilização das 
terras, rotação das culturas, práticas 
agrícolas) e as estruturas agrícolas 
existentes. A supressão da retirada 
obrigatória de terras da produção no 
quadro do regime de pagamento único 
pode, em certos casos, ter efeitos nocivos 
no ambiente, designadamente no que 
respeita a certas características da 
paisagem. É, pois, conveniente reforçar as 
disposições comunitárias em vigor 
tendentes à preservação, se for caso disso, 
de características específicas da paisagem.

(3) Além disso, a fim de evitar o abandono 
das terras agrícolas e assegurar a 
manutenção destas em boas condições 
agrícolas e ambientais, o Regulamento 
(CE) n.º 1782/2003 estabeleceu um quadro 
comunitário para a adopção, pelos 
Estados-Membros, de normas que tenham 
em conta as características específicas das 
zonas em questão, nomeadamente as 
condições edafoclimáticas, assim como os 
sistemas de exploração (utilização das 
terras, rotação das culturas, práticas 
agrícolas) e as estruturas agrícolas 
existentes. A supressão da retirada 
obrigatória de terras da produção no 
quadro do regime de pagamento único 
pode, em certos casos, ter efeitos nocivos 
no ambiente, designadamente no que 
respeita a certas características da 
paisagem. É, pois, conveniente reforçar as 
disposições comunitárias em vigor 
tendentes à preservação, se for caso disso, 
de características específicas da paisagem. 
Sem deixar de ter em conta a necessidade 
de assegurar os mais elevados padrões de 
qualidade da água, tal como estipula a 
legislação da UE, não devem ser impostas 
novas restrições que impeçam um 
desenvolvimento rural desejável.

Or. en
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Alteração 8
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer agricultor que beneficie de 
pagamentos directos deve respeitar os 
requisitos legais de gestão constantes do 
anexo II e as boas condições agrícolas e 
ambientais definidas nos termos do artigo 
6.º.

1. Qualquer agricultor que beneficie de 
pagamentos directos deve respeitar os 
requisitos legais de gestão constantes do 
anexo II e as boas condições agrícolas e 
ambientais definidas nos termos do artigo 
6.º. Será considerada a possibilidade de 
conceder derrogações do presente n.º no 
caso de se registar a ocorrência de 
problemas persistentes causados por 
fenómenos naturais, tais como as 
inundações e os deslizamentos de terras

Or. en

Alteração 9
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os montantes de pagamentos directos 
superiores a 5 000 euros a conceder num 
determinado ano civil a um agricultor são 
reduzidos, em cada ano até 2012, nas 
seguintes percentagens:

1. Os montantes de pagamentos directos 
superiores a 20 000 euros a conceder num 
determinado ano civil a um agricultor são 
reduzidos em 2010 e em 2012, nas 
seguintes percentagens:

a) 2009: 7%, a) 2010: 6%
b) 2010: 9%, b) 2012: 7%.

c) 2011: 11%,
d) 2012: 13%.

Or. en
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Alteração 10
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os montantes de pagamentos directos 
superiores a 5 000 euros a conceder num 
determinado ano civil a um agricultor são 
reduzidos, em cada ano até 2012, nas 
seguintes percentagens:

1. Os montantes de pagamentos directos 
superiores a 10 000 euros a conceder num 
determinado ano civil a um agricultor são 
reduzidos, em cada ano até 2012, nas 
seguintes percentagens:

a) 2009: 7%, a) 2009: 6%,
b) 2010: 9%, b) 2010: 7%,
c) 2011: 11%, c) 2011: 8%,
d) 2012: 13%. d) 2012: 9%.

Or. en

Alteração 11
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os montantes correspondentes à 
redução de 5 pontos percentuais são 
atribuídos aos Estados-Membros em 
questão nos termos do n.º 2 do artigo 128.º, 
com base nos seguintes critérios:

2. Os montantes resultantes da aplicação
das reduções previstas no n.º 1 do artigo 
7.º são atribuídos aos Estados-Membros em 
questão nos termos do n.º 2 do artigo 128.º, 
com base nos seguintes critérios:

Or. en

Justificação

With regard to the compulsory modulation (and to the respective increase of the rate of 
compulsory modulation as referred to in Article 7(1) of the Commission’s proposal), the 
currently binding cohesion criteria used for the distribution of 20% of the amounts which 
modulation generated shall be continuingly applied as they very much contribute to the 
proper achievement of the fundamental principles of the Common Agricultural Policy.
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Alteração 12
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros dão prioridade 
aos agricultores que recebam anualmente
mais de 15 000 euros de pagamentos 
directos.

2.  Tal aconselhamento será prestado a 
título gratuito a todos os agricultores que 
recebam menos de 15 000 euros a título de
pagamentos únicos por exploração.

Or. en

Justificação

Avoidance of erosion of single farm payment and of its contribution to regional economies.

Alteração 13
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 15

Texto da Comissão Alteração

Até 31 de Dezembro de 2010, a Comissão 
apresenta um relatório sobre a aplicação do 
sistema de aconselhamento agrícola, 
acompanhado, se necessário, de propostas 
adequadas tendo em vista torná-lo 
obrigatório.

Até 31 de Dezembro de 2010, a Comissão 
apresenta um relatório sobre a aplicação do 
sistema de aconselhamento agrícola, 
acompanhado, se necessário, de propostas 
adequadas tendo em vista torná-lo 
obrigatório. Os agricultores que recebam 
menos de 15 000 euros a título de 
pagamentos únicos por exploração não 
suportarão quaisquer custos.

Or. en

Justificação

Avoidance of erosion of single farm payment and of its contribution to regional economies.
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Alteração 14
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Em caso de negligência, a percentagem 
de redução não pode exceder 5% e, em 
caso de incumprimento reiterado, 15%.

2. Em caso de negligência, a percentagem 
de redução não pode exceder 5% e, em 
caso de incumprimento reiterado, 15%.

Em casos devidamente justificados, os 
Estados-Membros podem decidir que não 
seja aplicada qualquer redução quando um 
caso de incumprimento, atendendo à sua 
gravidade, extensão e persistência, deva ser 
considerado menor. Contudo, os casos de 
incumprimento que constituam um risco 
directo para a saúde pública ou animal não 
são considerados menores.

Em casos devidamente justificados, os 
Estados-Membros podem decidir que não 
seja aplicada qualquer redução quando um 
caso de incumprimento, atendendo à sua 
gravidade, extensão e persistência, deva ser 
considerado menor. Contudo, os casos de 
incumprimento que constituam um risco 
directo para a saúde pública ou animal não 
são considerados menores. Será 
considerada a possibilidade de estabelecer 
excepções no caso de os problemas 
derivarem de condições climáticas 
excepcionais.

A menos que o agricultor tenha tomado 
medidas correctivas imediatas, pondo 
termo ao incumprimento constatado, a 
autoridade competente deve tomar as 
medidas necessárias, que podem, se for 
caso disso, limitar-se à realização de um 
controlo administrativo para assegurar que 
o agricultor põe termo ao incumprimento 
constatado. A constatação de um 
incumprimento menor e as medidas 
correctivas a tomar devem ser notificadas 
ao agricultor.

A menos que o agricultor tenha tomado 
medidas correctivas imediatas, pondo 
termo ao incumprimento constatado, a 
autoridade competente deve tomar as 
medidas necessárias, que podem, se for 
caso disso, limitar-se à realização de um 
controlo administrativo para assegurar que 
o agricultor põe termo ao incumprimento 
constatado. A constatação de um 
incumprimento menor e as medidas 
correctivas a tomar devem ser notificadas 
ao agricultor. 

Or. en

Justificação

This is needed to cover situations such as persistent flooding.
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Alteração 15
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros definem as regiões 
de acordo com critérios objectivos e não 
discriminatórios, como a sua estrutura 
institucional ou administrativa e/ou o 
potencial agrícola regional.

2. Os Estados-Membros definem as regiões 
de acordo com critérios objectivos e não 
discriminatórios, como a sua estrutura 
institucional ou administrativa e/ou o 
potencial agrícola regional.

Os Estados-Membros com menos de três 
milhões de hectares elegíveis podem ser 
considerados uma única região.

Os Estados-Membros com menos de três 
milhões de hectares elegíveis podem ser 
considerados uma única região. A 
Comissão estabelecerá um mecanismo de 
recurso para as partes afectadas que 
desejem contestar a definição de regiões.

Or. en

Justificação

To ensure that no existing or new discrimination in sustained at regional level.

Alteração 16
Jill Evans

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros definem as regiões 
de acordo com critérios objectivos e não 
discriminatórios, como a sua estrutura 
institucional ou administrativa e/ou o 
potencial agrícola regional.

2. Os Estados-Membros definem as regiões 
de acordo com critérios objectivos e não 
discriminatórios, como a sua estrutura 
institucional ou administrativa e/ou o 
potencial agrícola regional e/ou as 
desvantagens estruturais de que padecem 
as regiões desfavorecidas.

Os Estados-Membros com menos de três 
milhões de hectares elegíveis podem ser 
considerados uma única região.

Os Estados-Membros com menos de três 
milhões de hectares elegíveis podem ser 
considerados uma única região.
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Or. en

Alteração 17
Jill Evans

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem reter até 50% 
da componente dos limites máximos 
nacionais referidos no artigo 41.º 
correspondente aos pagamentos para os 
ovinos e caprinos constantes do anexo VI 
do Regulamento (CE) n.º 1782/2003 e, 
nesse caso, efectuam anualmente um 
pagamento complementar aos agricultores.

Os Estados-Membros podem reter até 50% 
da componente dos limites máximos 
nacionais referidos no artigo 41.º 
correspondente aos pagamentos para os 
ovinos e caprinos constantes do anexo VI 
do Regulamento (CE) n.º 1782/2003 e, 
nesse caso, efectuam anualmente um 
pagamento complementar aos agricultores. 
Os Estados-Membros ou os seus governos 
subnacionais aos quais tenham sido 
delegados poderes na matéria darão 
precedência, para a concessão desses 
pagamentos, às regiões desfavorecidas e 
às raças especiais.

Or. en

Alteração 18
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os novos Estados-Membros definem as 
regiões de acordo com critérios objectivos 
e não discriminatórios.

2. Os novos Estados-Membros definem as 
regiões de acordo com critérios objectivos 
e não discriminatórios. A Comissão 
estabelecerá um mecanismo de recurso 
para as partes afectadas que desejem 
contestar a definição de regiões.

Or. en
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Justificação

To ensure that no new discrimination is permitted at Regional level.

Alteração 19
Jill Evans

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Em zonas sujeitas a programas de 
reestruturação e/ou desenvolvimento, a fim 
de evitar o abandono de terras e/ou 
compensar desvantagens específicas dos 
agricultores nessas zonas;

c) Em zonas sujeitas a programas de 
reestruturação e/ou desenvolvimento, a fim 
de evitar o abandono de terras e/ou 
compensar desvantagens específicas dos 
agricultores nessas zonas, bem como de 
aumentar o potencial agrícola nas regiões 
desfavorecidas que padeçam de 
desvantagens estruturais graves e 
permanentes;

Or. en

Alteração 20
Jill Evans

Proposta de regulamento
Artigo 90 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O prémio por ovelha e o prémio por 
cabra são concedidos sob a forma de um 
pagamento anual por animal elegível, por 
ano civil e por agricultor, dentro de limites 
máximos individuais. O número mínimo de 
animais para os quais é apresentado um 
pedido de prémio é determinado pelo 
Estado-Membro. Esse mínimo não pode 
ser inferior a 10 nem superior a 50.

3. O prémio por ovelha e o prémio por 
cabra são concedidos sob a forma de um 
pagamento anual por animal elegível, por 
ano civil e por agricultor, dentro de limites 
máximos individuais. O número mínimo de 
animais para os quais é apresentado um 
pedido de prémio é determinado pelo 
Estado-Membro ou pelos seus governos 
subnacionais aos quais tenham sido 
delegados poderes na matéria. Esse 
mínimo não pode ser inferior a 10 nem 
superior a 50.
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Or. en

Alteração 21
Jill Evans

Proposta de regulamento
Artigo 91 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nas zonas em que a produção de ovinos 
e caprinos constitua uma actividade 
tradicional ou contribua significativamente 
para a economia rural, é pago um prémio 
complementar aos agricultores. Os 
Estados-Membros definem essas zonas. 
Em qualquer caso, o prémio complementar 
é concedido apenas aos agricultores em 
cujas explorações pelo menos 50% da 
superfície utilizada para fins agrícolas se 
situe em zonas desfavorecidas, definidas 
nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 1257/1999.

1. Nas zonas em que a produção de ovinos 
e caprinos constitua uma actividade 
tradicional, contribua significativamente 
para a economia rural ou que se 
desenvolva numa região desfavorecida, é 
pago um prémio complementar aos 
agricultores. Os Estados-Membros ou os 
seus governos subnacionais aos quais 
tenham sido delegados poderes na matéria 
definem essas zonas. Em qualquer caso, o 
prémio complementar é concedido apenas 
aos agricultores em cujas explorações pelo 
menos 50% da superfície utilizada para 
fins agrícolas se situe em zonas 
desfavorecidas, definidas nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1257/1999.

Or. en

Alteração 22
Jill Evans

Proposta de regulamento
Artigo 95 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem atribuir 
direitos ao prémio a agricultores, dentro 
dos limites das suas reservas nacionais. Ao 
fazê-lo, devem dar precedência, em 
especial, a novos produtores, jovens 
agricultores ou outros agricultores 
prioritários.

3. Os Estados-Membros podem atribuir 
direitos ao prémio a agricultores, dentro 
dos limites das suas reservas nacionais. Ao 
fazê-lo, devem dar precedência, em 
especial, aos produtores que se iniciem na 
profissão, aos jovens agricultores, aos 
agricultores de zonas desfavorecidas e a
outros agricultores prioritários.
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Or. en

Alteração 23
Jill Evans

Proposta de regulamento
Artigo 103 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros utilizam as suas 
reservas nacionais para a atribuição, dentro 
dos limites dessas reservas, de direitos ao 
prémio, em especial a novos produtores, 
jovens agricultores e outros agricultores 
prioritários.

3. Os Estados-Membros utilizam as suas 
reservas nacionais para a atribuição, dentro 
dos limites dessas reservas, de direitos ao 
prémio, em especial aos produtores que se 
iniciem na profissão, aos jovens 
agricultores, aos agricultores de zonas 
desfavorecidas e a outros agricultores 
prioritários.

Or. en

Alteração 24
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

Proposta de regulamento
Artigo 113 – n.º 4 – parágrafos 2 e 3

Texto da Comissão Alteração

Qualquer agricultor que beneficie de apoio 
ao abrigo do regime de pagamento único 
por superfície deve respeitar os requisitos 
legais de gestão referidos no anexo II, de 
acordo com o seguinte calendário:

Qualquer agricultor que beneficie de apoio 
ao abrigo do regime de pagamento único 
por superfície deve respeitar os requisitos 
legais de gestão referidos no anexo II, de 
acordo com o seguinte calendário:

a) Os requisitos referidos no ponto A do 
anexo II são aplicáveis a partir de 1 de 
Janeiro de 2009;

a) Os requisitos referidos no ponto A do 
anexo II são aplicáveis a partir de 1 de 
Janeiro de 2009;

b) Os requisitos referidos nos pontos B e C
do anexo II são aplicáveis a partir de 1 de 
Janeiro de 2011.

b) Os requisitos referidos no ponto B do 
anexo II são aplicáveis a partir de 1 de 
Janeiro de 2011;

(b-A) Os requisitos referidos no ponto C 
do anexo III são aplicáveis a partir de 1 
de Janeiro de 2013.
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Contudo, no que se refere à Bulgária e à 
Roménia, a aplicação dos artigos 4.º, 5.º,
25.º, 26.º e 27.º, na medida em que digam 
respeito aos requisitos legais de gestão, é 
facultativa até 31 de Dezembro de 2011. A 
partir de 1 de Janeiro de 2012, qualquer 
agricultor que beneficie de pagamentos ao 
abrigo do regime de pagamento único por 
superfície nesses Estados-Membros deve 
respeitar os requisitos legais de gestão 
referidos no anexo II, de acordo com o 
seguinte calendário:

Contudo, no que se refere à Bulgária e à 
Roménia, a aplicação dos artigos 4.º, 5.º, 
25.º, 26.º e 27.º, na medida em que digam 
respeito aos requisitos legais de gestão, é 
facultativa até 31 de Dezembro de 2011. A 
partir de 1 de Janeiro de 2012, qualquer 
agricultor que beneficie de pagamentos ao 
abrigo do regime de pagamento único por 
superfície nesses Estados-Membros deve 
respeitar os requisitos legais de gestão 
referidos no anexo II, de acordo com o 
seguinte calendário:

a) Os requisitos referidos no ponto A do 
anexo II são aplicáveis a partir de 1 de 
Janeiro de 2012;

a) Os requisitos referidos no ponto A do 
anexo II são aplicáveis a partir de 1 de 
Janeiro de 2012;

b) Os requisitos referidos nos pontos B e C
do anexo II são aplicáveis a partir de 1 de 
Janeiro de 2014.

b) Os requisitos referidos no ponto B do 
anexo II são aplicáveis a partir de 1 de 
Janeiro de 2014;

(b-A) Os requisitos referidos no ponto C 
do anexo III são aplicáveis a partir de 1 
de Janeiro de 2016.

Or. en

Justificação

Esta alteração retoma a disposição que consta da resolução do PE de 11.12.07, que foi 
aprovada por muito larga maioria.
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