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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

As propostas para a futura política agrícola comum (PAC) estabelecem um novo modelo de 
prestação da PAC após 2020. O pacote de reformas proposto pela Comissão Europeia inclui a 
proposta de resolução sobre o financiamento, a gestão e o acompanhamento da PAC (para 
substituir o atual Regulamento (UE) n.º 1306/2013 de caráter horizontal).

A Comissão REGI nomeou Franc Bogovič para relator do parecer REGI sobre este dossiê. O 
relator concorda com o conceito do modelo de prestação da PAC proposto, que prevê mais 
subsidiariedade e flexibilidade para os Estados-Membros na execução da política, para que a 
PAC esteja mais próxima dos beneficiários (na sua maioria, agricultores). 

Além disso, o relator congratula-se com a continuação da atual estrutura de financiamento da 
PAC, que está dividida em dois pilares, ou seja, o Fundo Europeu Agrícola de Garantia 
(FEAGA) e o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), bem como 
com a estabilidade proposta pela Comissão no que diz respeito à estrutura dos organismos de 
governação. 

No entanto, o relator não está seguro de que o novo modelo de prestação proporcione 
simplificação e menos burocracia. Haverá provavelmente vários elementos de simplificação 
para os beneficiários da PAC, mas a simplificação não está assegurada para as administrações 
regionais e nacionais, que terão de aplicar uma nova política baseada no desempenho. O 
relator está igualmente preocupado com o facto de os indicadores de desempenho serem 
difíceis de definir e monitorizar, e de o seu papel estratégico poder ser considerado mais como 
um instrumento de controlo, especialmente no momento do apuramento anual do 
desempenho (artigo 52.º).  

Consequentemente, o relator propõe, entre outros aspetos importantes, as seguintes alterações 
à proposta da Comissão:

- uma vez que o acompanhamento do desempenho e, logicamente, a fiabilidade dos dados 
disponíveis são suscetíveis de aumentar a complexidade da execução da PAC e de alterar o 
papel de alguns organismos de governação, o relator considera importante que o Parlamento 
Europeu desempenhe um papel mais proeminente nos debates relacionados com a aplicação 
de determinadas disposições (ou seja, os artigos 52.º e 53.º);

- a fim de assegurar a coerência, o relator considera que determinados elementos devem 
fazer parte do ato de base e não estar abrangidos por atos de execução (artigo 39.º);

- o novo modelo de prestação da PAC não pode ser aplicado em 2021, mas sim em 2023, pelo 
que é necessário um período de transição mais longo entre os atuais e os futuros 
regulamentos da PAC (artigo 104.º);

- a morte do beneficiário, a incapacidade profissional de longa duração por parte do 
beneficiário e outros casos justificados definidos pelos Estados-Membros nos seus planos 
estratégicos da PAC devem ser incluídos nas isenções em casos de força maior e 
circunstâncias excecionais (artigo 3.º);
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- uma vez que o princípio da proporcionalidade é um dos princípios orientadores do 
regulamento financeiro, este princípio deve ser conservado nas atuais propostas, 
principalmente quando estas estão ligadas a encargos administrativos para os agricultores, as 
autoridades competentes e os procedimentos de acreditação (considerando 47, artigo 9.º e 
artigo 10.º);

Por último, o relator considera essencial manter as sinergias entre o FEADER e os fundos 
estruturais em benefício das zonas rurais; a complementaridade deve ser assegurada e todos os 
obstáculos legislativos devem ser evitados. 

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes 
alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões, intitulada «O futuro 
da alimentação e da agricultura», de 29 de 
novembro de 2017, conclui que a política 
agrícola comum (a seguir designada por 
«PAC») deve continuar a intensificar a sua 
resposta a desafios e oportunidades futuros, 
estimulando o emprego, o crescimento, o 
investimento, o combate e adaptação às 
alterações climáticas, e levando a 
investigação e a inovação para fora dos 
laboratórios, para os campos e mercados. A 
PAC deve ainda abordar as preocupações 
dos cidadãos relativamente à produção 
agrícola sustentável.

(1) A Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões, intitulada «O futuro 
da alimentação e da agricultura», de 29 de 
novembro de 2017, conclui que a política 
agrícola comum (a seguir designada por 
«PAC») deve continuar a intensificar a sua 
resposta a desafios e oportunidades futuros, 
estimulando o emprego, o crescimento, o 
investimento, o combate e adaptação às 
alterações climáticas, e levando a 
investigação e a inovação para fora dos 
laboratórios, para os campos e mercados. A 
PAC deve ainda abordar as preocupações 
dos cidadãos relativamente à produção 
agrícola sustentável e ao desenvolvimento 
rural.

Justificação

O desenvolvimento rural, enquanto parte integrante da PAC, deve ser incluído nos objetivos 
que dão resposta às preocupações dos cidadãos.
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Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Os Estados-Membros devem 
abster-se de acrescentar regras que 
dificultem a utilização do FEAGA e do 
FEADER pelo beneficiário.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) É necessário estabelecer 
disposições relativas à acreditação dos 
organismos pagadores e dos organismos de 
coordenação pelos Estados-Membros e à 
criação de procedimentos que permitam 
obter declarações de gestão e relatórios do 
desempenho anuais que viabilizem a 
certificação dos sistemas de gestão e 
sistemas de acompanhamento dos sistemas 
de comunicação de informações, bem 
como a certificação das contas anuais por 
organismos independentes. Além disso, 
para assegurar a transparência do sistema 
de controlos que devem ser efetuados a 
nível nacional, em especial no que diz 
respeito aos procedimentos de autorização, 
validação e pagamento, e para reduzir os 
encargos administrativos e de auditoria da 
Comissão e dos Estados-Membros quando 
seja necessário proceder à acreditação dos 
organismos pagadores, convém limitar o 
número de autoridades e organismos em 
que são delegadas essas responsabilidades, 
respeitando, ao mesmo tempo, as 
disposições constitucionais de cada 
Estado-Membro.

(9) É necessário estabelecer 
disposições relativas à acreditação dos 
organismos pagadores e dos organismos de 
coordenação pelos Estados-Membros e à 
criação de procedimentos que permitam 
obter declarações de gestão e relatórios do 
desempenho anuais que viabilizem a 
certificação dos sistemas de gestão e 
sistemas de acompanhamento dos sistemas 
de comunicação de informações, bem 
como a certificação das contas anuais por 
organismos independentes. Devem ser 
disponibilizadas compensações 
financeiras aos agricultores por 
quaisquer pagamentos em atraso por 
parte de organismos pagadores, devido a 
erros administrativos. Além disso, para 
assegurar a transparência do sistema de 
controlos que devem ser efetuados a nível 
nacional, em especial no que diz respeito 
aos procedimentos de autorização, 
validação e pagamento, e para reduzir os 
encargos administrativos e de auditoria da 
Comissão e dos Estados-Membros quando 
seja necessário proceder à acreditação dos 
organismos pagadores, convém limitar o 
número de autoridades e organismos em 
que são delegadas essas responsabilidades, 
respeitando, ao mesmo tempo, as 
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disposições constitucionais de cada 
Estado-Membro.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Se um Estado-Membro acreditar 
mais do que um organismo pagador, este 
deve designar um único organismo público 
de coordenação a fim de assegurar a 
coerência na gestão de Fundos, de 
estabelecer a ligação entre a Comissão e os 
diferentes organismos pagadores 
acreditados e de assegurar que são 
disponibilizadas rapidamente as 
informações solicitadas pela Comissão 
relativamente às atividades dos diferentes 
organismos pagadores. O organismo de 
coordenação deve tomar e coordenar 
medidas com vista a resolver eventuais 
deficiências de natureza comum 
encontradas a nível nacional e manter a 
Comissão informada do eventual 
seguimento.

(10) Se um Estado-Membro acreditar 
mais do que um organismo pagador, este 
deve designar um único organismo público 
de coordenação a fim de assegurar a 
coerência na gestão de Fundos, de 
estabelecer a ligação entre a Comissão e os 
diferentes organismos pagadores 
acreditados e de assegurar que são 
disponibilizadas rapidamente as 
informações solicitadas pela Comissão 
relativamente às atividades dos diferentes 
organismos pagadores. O organismo de 
coordenação deve tomar e coordenar 
medidas com vista a resolver eventuais 
deficiências de natureza comum 
encontradas a nível nacional ou regional e 
manter a Comissão informada do eventual 
seguimento. Nas suas relações com os 
agricultores, os organismos pagadores 
devem esforçar-se por simplificar os 
procedimentos.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Com vista a garantir que os 
montantes para o financiamento da PAC 
respeitam os limites máximos anuais, deve 
ser mantido o mecanismo de disciplina 
financeira através do qual o nível do apoio 
direto é ajustado. No entanto, o limiar de 
2000 EUR deve ser abolido. Deve ser 

(14) Com vista a garantir que os 
montantes para o financiamento da PAC 
respeitam os limites máximos anuais, deve 
ser mantido o mecanismo de disciplina 
financeira através do qual o nível do apoio 
direto é ajustado. No entanto, o limiar de 
2000 EUR deve ser abolido. Deve ser 
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mantida uma reserva agrícola destinada a 
prestar apoio ao setor agrícola em caso de 
evoluções do mercado ou de crises que 
afetem a produção ou a distribuição 
agrícola. O artigo 12.º, n.º 2, alínea d), do 
Regulamento (UE, Euratom) [novo 
Regulamento Financeiro] prevê que as 
dotações não autorizadas transitem apenas 
para o exercício seguinte. A fim de 
simplificar significativamente a 
implementação para os beneficiários e as 
administrações nacionais, deverá ser 
utilizado um mecanismo de transferência, 
utilizando os montantes não utilizados da 
reserva para crises no setor agrícola, 
estabelecidos em 2020. Para o efeito, é 
necessária uma derrogação ao artigo 12.º. 
n.º 2, alínea d), que permita que as 
dotações não autorizadas da reserva 
agrícola sejam transitadas sem limite de 
tempo para financiar a reserva agrícola 
no(s) exercício(s) seguinte(s). Além disso, 
no que diz respeito ao exercício de 2020, é 
necessária uma segunda derrogação, uma 
vez que o montante total não utilizado da 
reserva disponível no final do ano de 2020 
deve transitar para o ano de 2021 para a 
rubrica correspondente da nova reserva 
agrícola sem ser reintegrado nas rubricas 
orçamentais que abrangem as 
intervenções de pagamento direto no 
âmbito do plano estratégico da PAC.

mantida uma reserva agrícola destinada a 
prestar apoio ao setor agrícola em caso de 
evoluções do mercado ou de crises que 
afetem a produção ou a distribuição 
agrícola.  O artigo 12.º, n.º 2, alínea d), do 
Regulamento (UE, Euratom) [novo 
Regulamento Financeiro] prevê que as 
dotações não autorizadas transitem apenas 
para o exercício seguinte. A fim de 
simplificar significativamente a 
implementação para os beneficiários e as 
administrações nacionais, deverá ser 
utilizado um mecanismo de transferência, 
utilizando os montantes não utilizados da 
reserva para crises no setor agrícola, 
estabelecidos em 2020. Para o efeito, é 
necessária uma derrogação ao artigo 12.º. 
n.º 2, alínea d), que permita que as 
dotações não autorizadas da reserva 
agrícola sejam transitadas sem limite de 
tempo para financiar a reserva agrícola 
no(s) exercício(s) seguinte(s). 

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A fim de evitar encargos 
administrativos excessivos para as 
administrações nacionais e para os 
agricultores, convém estabelecer que o 
reembolso dos montantes transitados do 
exercício anterior em função da disciplina 
financeira aplicada não deve ocorrer 
quando a disciplina financeira é aplicada 

(15) A fim de evitar encargos 
administrativos excessivos para as 
administrações nacionais e para os 
agricultores e de simplificar os 
procedimentos tanto quanto possível, 
convém estabelecer que o reembolso dos 
montantes transitados do exercício anterior 
em função da disciplina financeira aplicada 
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num segundo exercício subsequente (ano 
N + 1) ou se o montante global das 
dotações não autorizadas representar 
menos de 0,2% do limite máximo anual do 
FEAGA.

não deve ocorrer quando a disciplina 
financeira é aplicada num segundo 
exercício subsequente (ano N + 1) ou se o 
montante global das dotações não 
autorizadas representar menos de 0,2% do 
limite máximo anual do FEAGA.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A fim de dotar a Comissão, em 
especial, de meios necessários para gerir os 
mercados agrícolas, facilitar o 
acompanhamento das despesas agrícolas e 
controlar os recursos agrícolas a médio e 
longo prazo, convém estabelecer a 
utilização do sistema agrometeorológico e 
a aquisição e aprimoramento dos dados 
obtidos via satélite.

(21) A fim de dotar a Comissão, em 
especial, de meios necessários para gerir os 
mercados agrícolas, facilitar o 
acompanhamento das despesas agrícolas, 
avaliar e prestar assistência em tempo útil 
em resposta a catástrofes naturais, e 
controlar os recursos agrícolas a médio e 
longo prazo, convém estabelecer a 
utilização do sistema agrometeorológico e 
a aquisição e aprimoramento dos dados 
obtidos via satélite.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) De acordo com a arquitetura e as 
características-chave do novo modelo de 
prestação da PAC, a elegibilidade dos 
pagamentos efetuados pelos 
Estados-Membros para financiamento da 
União já não deve depender da legalidade e 
da regularidade dos pagamentos efetuados 
a beneficiários individuais. Em vez disso, 
no que diz respeito aos tipos de intervenção 
referidos no Regulamento (UE) …/… 
[Regulamento Plano Estratégico da PAC], 
os pagamentos dos Estados-Membros 
deverão ser elegíveis se forem 

(25) De acordo com a arquitetura e as 
características-chave do novo modelo de 
prestação da PAC, a elegibilidade dos 
pagamentos efetuados pelos 
Estados-Membros para financiamento da 
União já não deve depender da legalidade e 
da regularidade dos pagamentos efetuados 
a beneficiários individuais. Em vez disso, 
no que diz respeito aos tipos de intervenção 
referidos no Regulamento (UE) …/… 
[Regulamento Plano Estratégico da PAC], 
os pagamentos dos Estados-Membros 
deverão ser elegíveis se forem 
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acompanhados por um resultado 
correspondente e estiverem em 
conformidade com os requisitos básicos 
aplicáveis da União.

acompanhados por um resultado 
correspondente e estiverem em 
conformidade com os requisitos básicos 
aplicáveis da União. Importa sublinhar 
que o novo modelo de prestação da PAC 
não deve eliminar a necessidade de 
verificar a legalidade e a regularidade das 
despesas.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Os Estados-Membros devem enviar 
as contas anuais e um relatório anual do 
desempenho sobre a implementação do 
plano estratégico da PAC à Comissão até 
15 de fevereiro de N + 1. Caso estes 
documentos não sejam enviados, 
impedindo, assim, que a Comissão apure as 
contas do organismo pagador em questão 
ou verifique a elegibilidade das despesas 
em comparação aos resultados 
comunicados, a Comissão deve ter 
autoridade para suspender os pagamentos 
mensais e interromper o reembolso 
trimestral até que os documentos pendentes 
sejam recebidos.

(28) Os Estados-Membros devem enviar 
as contas anuais e um relatório anual do 
desempenho sobre a implementação do 
plano estratégico da PAC à Comissão até 
15 de abril de N + 1. Caso estes 
documentos não sejam enviados, 
impedindo, assim, que a Comissão apure as 
contas do organismo pagador em questão 
ou verifique a elegibilidade das despesas 
em comparação aos resultados 
comunicados, a Comissão deve ter 
autoridade para suspender os pagamentos 
mensais e interromper o reembolso 
trimestral até que os documentos pendentes 
sejam recebidos.

Justificação

No caso do relatório de desempenho, o prazo de quatro meses para a conclusão, a 
certificação e o procedimento do Comité de Acompanhamento poderia ser problemático. 
Seria um prazo mais curto do que o calendário atualmente em vigor para a apresentação de 
relatórios no âmbito do segundo pilar, pelo que se propõe 15 de abril de N+1 como a data 
para o envio das contas anuais e do desempenho anual relativos à execução dos planos 
estratégicos da PAC.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 47
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Texto da Comissão Alteração

(47) Devem manter-se os principais 
elementos existentes do sistema integrado 
e, em particular, as disposições relativas ao 
sistema para identificação das parcelas 
agrícolas, ao sistema de aplicação 
geoespacial e com base nos animais, ao 
sistema de identificação e registo dos 
direitos ao pagamento, ao sistema 
destinado a registar a identidade dos 
beneficiários e ao sistema de controlo e 
sanções. Os Estados-Membros devem 
continuar a utilizar os dados ou 
informações fornecidas pelo programa 
Copernicus, além de tecnologias da 
informação como o GALILEO e o 
EGNOS, para garantir a disponibilidade de 
dados abrangentes e comparáveis em toda 
a União para efeitos de monitorização da 
política agrícola/ambiental/climática e com 
o propósito de impulsionar a utilização de 
dados e informações completos, livres e 
abertos capturados pelos serviços e 
satélites Sentinels do Copernicus. Para esse 
efeito, o sistema integrado deve incluir 
também um sistema de vigilância de zona.

(47) Devem manter-se os principais 
elementos existentes do sistema integrado 
e, em particular, as disposições relativas ao 
sistema para identificação das parcelas 
agrícolas, ao sistema de aplicação 
geoespacial e com base nos animais, ao 
sistema de identificação e registo dos 
direitos ao pagamento, ao sistema 
destinado a registar a identidade dos 
beneficiários e ao sistema de controlo e 
sanções, a um nível adequado, tendo 
simultaneamente em conta a 
proporcionalidade e a necessidade de não 
impor encargos administrativos indevidos 
aos agricultores e aos organismos 
administrativos. Os Estados-Membros 
devem continuar a utilizar os dados ou 
informações fornecidas pelo programa 
Copernicus, além de tecnologias da 
informação como o GALILEO e o 
EGNOS, para garantir a disponibilidade de 
dados abrangentes e comparáveis em toda 
a União para efeitos de monitorização da 
política agrícola/ambiental/climática e com 
o propósito de impulsionar a utilização de 
dados e informações completos, livres e 
abertos capturados pelos serviços e 
satélites Sentinels do Copernicus. Para esse 
efeito, o sistema integrado deve incluir 
também um sistema de vigilância de zona.

Justificação

Uma vez que o princípio da proporcionalidade é um dos princípios orientadores do 
regulamento financeiro, também deve conservar este papel na proposta de regulamento 
horizontal. No caso em apreço, relativamente aos encargos administrativos para os 
agricultores e os organismos administrativos.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) «Sistemas de governação», os 
organismos de governação a que se refere o 
título II, capítulo II, do presente 
regulamento e os requisitos básicos da 
União estabelecidos no presente 
regulamento e no Regulamento (UE) …/… 
[Regulamento Plano Estratégico da PAC], 
incluindo o sistema de notificação criado 
para efeitos do relatório anual de 
desempenho referido no artigo 121.º do 
Regulamento (UE) …/… [Regulamento 
Plano Estratégico da PAC];

b) «Sistemas de governação», os 
organismos de governação a que se refere o 
título II, capítulo II, do presente 
regulamento, com exceção da autoridade 
competente definida no artigo 9.º, e os 
requisitos básicos da União estabelecidos 
no presente regulamento e no Regulamento 
(UE) …/… [Regulamento Plano 
Estratégico da PAC], incluindo o sistema 
de notificação criado para efeitos do 
relatório anual de desempenho referido no 
artigo 121.º do Regulamento (UE) …/… 
[Regulamento Plano Estratégico da PAC];

Justificação

A introdução da expressão «sistema de governação», que tem uma cobertura mais ampla do 
que «sistema de gestão e controlo» a nível do regulamento horizontal, vai além dos requisitos 
básicos da União. Governação é um conceito mais amplo do que gestão e, por conseguinte, 
inclui, por exemplo, a autoridade competente nos organismos de governação.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Catástrofe natural grave que afete 
de modo significativo a exploração;

a) Catástrofe natural que afete de 
modo significativo a exploração;

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Morte do beneficiário;
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Justificação

A atual redação do artigo 3.º não inclui como caso de força maior a morte do beneficiário 
nem a sua incapacidade profissional de longa duração, que são atualmente reconhecidas 
como casos de força maior no Regulamento (UE) n.º 1306/2013. Os Estados-Membros devem 
ter a possibilidade de alargar a lista de situações que serão reconhecidas como casos de 
força maior nos seus planos estratégicos da PAC aprovados pela Comissão.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) Incapacidade profissional de longa 
duração do beneficiário;

Justificação

A atual redação do artigo 3.º não inclui como força maior a morte do beneficiário nem a sua 
incapacidade profissional de longa duração, que são atualmente reconhecidas como casos de 
força maior no Regulamento (UE) n.º 1306/2013. Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de alargar a lista de situações que serão reconhecidas como casos de força 
maior nos seus planos estratégicos da PAC aprovados pela Comissão.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea d-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-C) Outros casos justificados definidos 
pelos Estados-Membros nos seus planos 
estratégicos da PAC.

Justificação

A atual redação do artigo 3.º não inclui como força maior a morte do beneficiário nem a sua 
incapacidade profissional de longa duração, que são atualmente reconhecidas como casos de 
força maior no Regulamento (UE) n.º 1306/2013. Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de alargar a lista de situações que serão reconhecidas como casos de força 
maior nos seus planos estratégicos da PAC aprovados pela Comissão.
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Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

A aplicação do FEADER faz-se em gestão 
partilhada entre os Estados-Membros e a 
União. Financia a contribuição financeira 
da União para as intervenções de 
desenvolvimento rural do plano estratégico 
da PAC referidas no título III, capítulo 4, 
do Regulamento (UE) …/… [Regulamento 
Plano Estratégico da PAC].

A aplicação do FEADER faz-se em gestão 
partilhada entre os Estados-Membros e a 
União. Financia a contribuição financeira 
da União para as intervenções de 
desenvolvimento rural do plano estratégico 
da PAC referidas no título III, capítulo 4, e 
as ações ao abrigo do artigo 112.º do 
Regulamento (UE) …/… [Regulamento 
Plano Estratégico da PAC].

Justificação

O FEADER deve também financiar ações relacionadas com a assistência técnica por 
iniciativa dos Estados-Membros.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) Custos indiretos e custos diretos de 
pessoal incorridos pelas comunidades 
rurais a nível local e por outros 
intervenientes locais semelhantes que 
executem operações LEADER, referidas 
como desenvolvimento local de base 
comunitária no artigo 25.º do 
Regulamento (UE) [RDC];

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1 – alínea j-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

j-A) A Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, de 
dois em dois anos, um relatório sobre a 
execução do presente artigo.

Justificação

De momento, a apresentação de relatórios está prevista apenas para a alínea e) do presente 
artigo (conforme especificado no artigo 44.º).

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os organismos pagadores são serviços ou 
organismos dos Estados-Membros 
responsáveis pela gestão e pelo controlo 
das despesas referidas no artigo 5.º, n.º 2, e 
no artigo 6.º.

Os organismos pagadores são serviços ou 
organismos dos Estados-Membros ou das 
regiões responsáveis pela gestão e pelo 
controlo das despesas referidas no 
artigo 5.º, n.º 2, e no artigo 6.º.

Justificação

Os organismos pagadores podem existir também a nível regional, pelo que devem igualmente 
ser tidos em conta.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros acreditam como 
organismos pagadores os serviços ou 
organismos que têm uma organização 
administrativa e um sistema de controlo 
interno que oferecem garantias suficientes 
de que os pagamentos são legais, regulares 
e corretamente contabilizados. Para tal, os 
organismos pagadores devem satisfazer as 

Os Estados-Membros acreditam como 
organismos pagadores os serviços ou 
organismos que têm uma organização 
administrativa e um sistema de controlo 
interno que oferecem garantias suficientes 
de que os pagamentos são legais, regulares 
e corretamente contabilizados. Para tal, os 
organismos pagadores devem satisfazer as 
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condições mínimas de acreditação relativas 
ao ambiente interno, às atividades de 
controlo, à informação e comunicação e ao 
acompanhamento estabelecidos pela 
Comissão nos termos do artigo 10.º, n.º 1, 
alínea a).

condições mínimas de acreditação relativas 
ao ambiente interno, às atividades de 
controlo, à informação e comunicação e ao 
acompanhamento estabelecidos pela 
Comissão nos termos do artigo 10.º, n.º 1, 
alínea a). Antes do final de 2023, a 
Comissão deve apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório 
sobre o funcionamento do sistema dos 
organismos pagadores na União, 
acompanhado sempre que oportuno por 
propostas legislativas.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do artigo 63.º, n.ºs 5 e 6, do 
Regulamento (UE, Euratom) 2018/… 
[novo Regulamento Financeiro] (a seguir 
designado por «Regulamento Financeiro»), 
a pessoa responsável pelo organismo 
pagador acreditado deve, até 15 de 
fevereiro do ano seguinte ao exercício em 
causa, elaborar e apresentar à Comissão o 
seguinte:

Para efeitos do artigo 63.º, n.ºs 5 e 6, do 
Regulamento (UE, Euratom) 2018/… 
[novo Regulamento Financeiro] (a seguir 
designado por «Regulamento Financeiro»), 
a pessoa responsável pelo organismo 
pagador acreditado deve, até 15 de abril do 
ano seguinte ao exercício em causa, 
elaborar e apresentar à Comissão o 
seguinte:

Justificação

No caso do relatório de desempenho, o prazo de quatro meses para a conclusão, a 
certificação e o procedimento do Comité de Acompanhamento poderia ser problemático. Por 
conseguinte, propõe-se 15 de abril de N+1 como a data para o envio das contas anuais e do 
desempenho anual, bem como da declaração de gestão.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O prazo de 15 de fevereiro referido no O prazo de 15 de abril referido no primeiro 
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primeiro parágrafo pode ser 
excecionalmente prorrogado pela 
Comissão até 1 de março, a pedido do 
Estado-Membro em causa, conforme 
previsto no artigo 63.º, n.º 7, segundo 
parágrafo, do Regulamento Financeiro.

parágrafo pode ser excecionalmente 
prorrogado pela Comissão até 1 de junho, 
a pedido do Estado-Membro em causa, 
conforme previsto no artigo 63.º, n.º 7, 
segundo parágrafo, do Regulamento 
Financeiro.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Por desempenhar as funções 
atribuídas à autoridade competente no 
presente capítulo.

d) Por desempenhar as funções 
atribuídas à autoridade competente no 
presente artigo, tendo em conta o 
princípio da proporcionalidade.

Justificação

Uma vez que o princípio da proporcionalidade é um dos princípios orientadores do 
regulamento financeiro, também deve conservar este papel na proposta de regulamento 
horizontal.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade competente, através 
de um ato formal, decide a emissão ou, 
após uma revisão, a retirada da acreditação 
do organismo pagador e do organismo de 
coordenação com base no exame dos 
critérios de acreditação a adotar pela 
Comissão nos termos do artigo 10.º, n.º 1, 
alínea a). A autoridade competente informa 
sem demora a Comissão da concessão e da 
retirada de acreditações.

2. A autoridade competente, através 
de um ato formal, decide a emissão ou, 
após uma revisão, a retirada da acreditação 
do organismo pagador e do organismo de 
coordenação com base no exame dos 
critérios de acreditação a adotar pela 
Comissão nos termos do artigo 10.º, n.º 1, 
alínea a), tendo em conta o princípio da 
proporcionalidade. A autoridade 
competente informa sem demora a 
Comissão da concessão e da retirada de 
acreditações.
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Justificação

Uma vez que o princípio da proporcionalidade é um dos princípios orientadores do 
regulamento financeiro, também deve conservar este papel na proposta de regulamento 
horizontal.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Aos procedimentos para a emissão, 
a retirada e a revisão da acreditação dos 
organismos pagadores e dos organismos de 
coordenação, bem como aos procedimentos 
para a supervisão da acreditação dos 
organismos pagadores;

a) Aos procedimentos para a emissão, 
a retirada e a revisão da acreditação dos 
organismos pagadores e dos organismos de 
coordenação, bem como aos procedimentos 
para a supervisão da acreditação dos 
organismos pagadores, tendo em conta o 
princípio da proporcionalidade;

Justificação

Uma vez que o princípio da proporcionalidade é um dos princípios orientadores do 
regulamento financeiro, também deve conservar este papel na proposta de regulamento 
horizontal.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No entanto, os Estados-Membros que 
autorizem mais do que um organismo de 
certificação podem também designar um 
organismo público a nível nacional, ao 
qual serão confiadas as tarefas de 
coordenação.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O limite máximo anual das 
despesas do FEAGA é constituído pelos 
montantes máximos fixados no 
Regulamento (UE, Euratom) [COM(2018) 
322 final].

1. O limite máximo anual das 
despesas do FEAGA é constituído pelos 
montantes máximos fixados no 
Regulamento (UE, Euratom) [COM(2018) 
322 final], que fixa os limites para os 
Estados-Membros.

Justificação

É muito importante fixar os limites dos pagamentos para os Estados-Membros, de modo a 
impedir que os Estados-Membros que primeiro recorrem aos fundos sejam beneficiados.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Além disso, em derrogação do artigo 12.º, 
n.º 2, alínea d), do Regulamento 
Financeiro, o montante total não utilizado 
da reserva para crises disponível no final 
de 2020 transitará para 2021 sem ser 
reintegrado nas rubricas orçamentais que 
abrangem as ações referidas no artigo 5.º, 
n.º 2, alínea c), e disponibilizadas para o 
financiamento da reserva agrícola.

Suprimido

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A taxa de ajustamento só é aplicável aos 
pagamentos diretos superiores a 
2000 EUR a conceder a agricultores no 
ano civil correspondente.
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Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode adotar, com base 
em novas informações, até 1 de dezembro 
do ano civil a que a taxa de ajustamento se 
aplique, atos de execução que adaptem a 
taxa de ajustamento fixada nos termos do 
n.º 1. Os referidos atos de execução são 
adotados pelo procedimento consultivo a 
que se refere o artigo 101.º, n.º 2.

2. A Comissão pode adotar, com base 
em novas informações, até 1 de novembro 
do ano civil a que a taxa de ajustamento se 
aplique, atos de execução que adaptem a 
taxa de ajustamento fixada nos termos do 
n.º 1. Os referidos atos de execução são 
adotados pelo procedimento consultivo a 
que se refere o artigo 101.º, n.º 2.

Justificação

O ajustamento da disciplina financeira deve ser feito logo que os pagamentos possam ser 
efetuados em tempo útil.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Em 2021: 1 % do montante do 
apoio do FEADER, durante todo o período 
do plano estratégico da PAC;

a) Em 2021: 2 % do montante do 
apoio do FEADER, durante todo o período 
do plano estratégico da PAC;

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Em 2022: 1 % do montante do 
apoio do FEADER, durante todo o período 
do plano estratégico da PAC;

b) Em 2022: 2 % do montante do 
apoio do FEADER, durante todo o período 
do plano estratégico da PAC;

Alteração 33

Proposta de regulamento
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Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Em 2023: 1 % do montante do 
apoio do FEADER, durante todo o período 
do plano estratégico da PAC.

c) Em 2023: 2 % do montante do 
apoio do FEADER, durante todo o período 
do plano estratégico da PAC.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os juros gerados pelo 
pré-financiamento são utilizados para o 
plano estratégico da PAC em questão e 
deduzidos do montante das despesas 
públicas indicadas na declaração final de 
despesas.

4. Os juros gerados pelo 
pré-financiamento são utilizados para o 
plano estratégico da PAC ou o programa 
de intervenção regional em questão e 
deduzidos do montante das despesas 
públicas indicadas na declaração final de 
despesas.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os pagamentos intercalares são 
efetuados para cada plano estratégico da 
PAC. São calculados pela aplicação da taxa 
de contribuição para cada tipo de 
intervenção às despesas públicas efetuadas 
a título dessa medida, como referido no 
artigo 85.º do Regulamento (UE) n.º .../2... 
[Regulamento Plano Estratégico da PAC].

1. Os pagamentos intercalares são 
efetuados para cada plano estratégico da 
PAC ou para cada programa de 
intervenção regional, conforme adequado. 
São calculados pela aplicação da taxa de 
contribuição para cada tipo de intervenção 
às despesas públicas efetuadas a título 
dessa medida, como referido no artigo 85.º 
do Regulamento (UE) n.º .../2... 
[Regulamento Plano Estratégico da PAC].

Alteração 36

Proposta de regulamento
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Artigo 30 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que sejam aplicados 
instrumentos financeiros em conformidade 
com o artigo 52.º do Regulamento (UE)… 
/… [RDC], a declaração de despesas deve 
incluir os montantes totais desembolsados 
ou, no caso de garantias, os montantes 
reservados em conformidade com os 
contratos de garantia, pela autoridade de 
gestão, aos beneficiários finais referidos 
nas alíneas a), b) e c) do [artigo 74.º, n.º 5, 
do Regulamento (UE)… /… Plano 
Estratégico da PAC - regras de 
elegibilidade ou instrumentos financeiros].

3. Sempre que sejam aplicados 
instrumentos financeiros em conformidade 
com o artigo 53.º, n.º 1, do Regulamento 
(UE)… /… [RDC], a declaração de 
despesas deve incluir os montantes totais 
desembolsados ou, no caso de garantias, os 
montantes reservados em conformidade 
com os contratos de garantia 
correspondentes, pela autoridade de 
gestão, aos beneficiários finais referidos 
nas alíneas a), b) e c) do [artigo 74.º, n.º 5, 
do Regulamento (UE)… /… Plano 
Estratégico da PAC - regras de 
elegibilidade ou instrumentos financeiros].

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que sejam aplicados 
instrumentos financeiros em conformidade 
com o artigo 52.º do Regulamento 
(UE)…/… [RDC], as declarações de 
despesas que incluem despesas para 
instrumentos financeiros devem ser 
submetidas de acordo com as seguintes 
condições:

4. Sempre que sejam aplicados 
instrumentos financeiros em conformidade 
com o artigo 53.º, n.º 2, do Regulamento 
(UE)…/… [RDC], as declarações de 
despesas que incluem despesas para 
instrumentos financeiros devem ser 
submetidas de acordo com as seguintes 
condições:

Justificação

A referência deve ser feita ao artigo 53.º, n.º 2, do RDC sobre os instrumentos financeiros 
geridos sob a responsabilidade da autoridade de gestão.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração
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1. Sob reserva das disponibilidades 
orçamentais, a Comissão paga o saldo após 
a receção do último relatório anual do 
desempenho da execução do plano 
estratégico da PAC, com base no plano 
financeiro em vigor a nível dos tipos de 
intervenções do FEADER, nas contas 
anuais do último exercício de execução do 
plano estratégico da PAC relevante e na 
correspondente decisão de apuramento das 
contas. Essas contas são apresentadas à 
Comissão, o mais tardar, seis meses após a 
data final de elegibilidade das despesas 
prevista no artigo 80.º, n.º 3, do 
Regulamento (UE) n.º .../... [Regulamento 
Plano Estratégico da PAC] e abrangem as 
despesas efetuadas pelo organismo pagador 
até à última data de elegibilidade das 
despesas.

1. Sob reserva das disponibilidades 
orçamentais, a Comissão paga o saldo após 
a receção do último relatório anual do 
desempenho da execução do plano 
estratégico da PAC, com base no plano 
financeiro em vigor a nível dos tipos de 
intervenções do FEADER, nas contas 
anuais do último exercício de execução do 
plano estratégico da PAC ou, se for caso 
disso, do programa de intervenção 
regional relevante e na correspondente 
decisão de apuramento das contas. Essas 
contas são apresentadas à Comissão, o 
mais tardar, seis meses após a data final de 
elegibilidade das despesas prevista no 
artigo 80.º, n.º 3, do Regulamento (UE) 
n.º .../... [Regulamento Plano Estratégico da 
PAC] e abrangem as despesas efetuadas 
pelo organismo pagador até à última data 
de elegibilidade das despesas.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão anula automaticamente 
a parte de uma autorização orçamental para 
intervenções no domínio de 
desenvolvimento rural no âmbito de um 
plano estratégico da PAC que não tenha 
sido utilizada para o pagamento do pré-
financiamento ou para pagamentos 
intercalares ou relativamente à qual não 
tenha sido apresentada à Comissão, a título 
das despesas efetuadas até 31 de dezembro 
do segundo ano seguinte ao da autorização 
orçamental, nenhuma declaração de 
despesas que satisfaça os requisitos 
estabelecidos no artigo 30.º, n.º 3.

1. A Comissão anula automaticamente 
a parte de uma autorização orçamental para 
intervenções no domínio de 
desenvolvimento rural no âmbito de um 
plano estratégico da PAC que não tenha 
sido utilizada para o pagamento do pré-
financiamento ou para pagamentos 
intercalares ou relativamente à qual não 
tenha sido apresentada à Comissão, a título 
das despesas efetuadas até 31 de dezembro 
do terceiro ano seguinte ao da autorização 
orçamental, nenhuma declaração de 
despesas que satisfaça os requisitos 
estabelecidos no artigo 30.º, n.º 3.

Alteração 40
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Proposta de regulamento
Artigo 35 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As despesas referidas no artigo 5.º, n.º 2, e 
no artigo 6.º podem ser financiadas pela 
União apenas se:

As despesas referidas no artigo 5.º, n.º 2, e 
no artigo 6.º podem ser financiadas pela 
União apenas se tiverem sido efetuadas 
por organismos pagadores acreditados e:

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 35 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Tiverem sido efetuadas pelos 
organismos pagadores;

Suprimido

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se, no âmbito do apuramento anual do 
desempenho referido no artigo 52.º, a 
Comissão estabelecer que a diferença entre 
as despesas declaradas e o montante 
correspondente aos resultados 
comunicados relevantes for superior a 50% 
e não for possível ao Estado-Membro 
apresentar razões devidamente justificadas, 
a Comissão pode adotar atos de execução 
que suspendam os pagamentos mensais 
referidos no artigo 19.º, n.º 3, ou os 
pagamentos intercalares referidos no artigo 
30.º.

Se, no âmbito do apuramento anual do 
desempenho referido no artigo 52.º, a 
Comissão estabelecer que a diferença entre 
as despesas declaradas e o montante 
correspondente aos resultados 
comunicados relevantes for superior a 50% 
para intervenções não abrangidas pelo 
artigo 68.º do [Regulamento Plano 
Estratégico da PAC] e não for possível ao 
Estado-Membro apresentar razões 
justificadas, a Comissão pode adotar atos 
de execução que suspendam os pagamentos 
mensais referidos no artigo 19.º, n.º 3, ou 
os pagamentos intercalares referidos no 
artigo 30.º.

Justificação

Deve existir uma flexibilidade real que permita à Comissão ter em consideração as 
justificações apresentadas pelos Estados-Membros. Condições climáticas extremas, por 
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exemplo, são razões que devem ser sempre tomadas em consideração.

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão está habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
100.º, que complementem o presente 
regulamento, com regras sobre a taxa de 
suspensão dos pagamentos.

Suprimido

Justificação

As regras relativas à taxa de suspensão dos pagamentos devem ser estabelecidas no presente 
regulamento. Por conseguinte, o presente parágrafo deve ser suprimido.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode adotar atos de execução 
que estabeleçam regras adicionais 
aplicáveis aos elementos dos planos de 
ação e o procedimento para a instituição 
dos planos de ação. Esses atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 101, n.º 
3.

As regras aplicáveis aos elementos dos 
planos de ação e o procedimento para a 
instituição dos planos de ação são os 
seguintes [a precisar pela Comissão].

Justificação

As regras relativas aos planos de ação devem constar do ato de base e não de atos de 
execução.
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Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se os Estado-Membro não apresentar nem 
executar o plano de ação a que se refere o 
n.º 1, ou se esse plano de ação for 
manifestamente insuficiente para retificar a 
situação, a Comissão pode adotar atos de 
execução que suspendam os pagamentos 
mensais referidos no artigo 19.º, n.º 3, ou 
os pagamentos intercalares referidos no 
artigo 30.º.

Se os Estado-Membro não apresentar nem 
executar o plano de ação a que se refere o 
n.º 1, ou se esse plano de ação for 
manifestamente insuficiente para retificar a 
situação, a Comissão pode adotar atos de 
execução que suspendam os pagamentos 
mensais referidos no artigo 19.º, n.º 3, ou 
os pagamentos intercalares referidos no 
artigo 30.º. Os critérios que permitem 
verificar se os planos de ação são 
suficientes incluem: [a precisar pela 
Comissão]

Justificação

Os critérios para verificar se os planos de ação são suficientes devem ser incluídos no ato de 
base.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão está habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
100.º, que complementem o presente 
regulamento, com regras sobre a taxa e a 
duração da suspensão dos pagamentos e 
as condições para o reembolso ou redução 
desses montantes no que respeita à 
monitorização plurianual do desempenho.

Suprimido

Justificação

Os critérios relativos à taxa e à duração da suspensão dos pagamentos devem ser incluídos 
no ato de base. Por conseguinte, o presente parágrafo deve ser suprimido.
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Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A suspensão é aplicada de acordo com o 
princípio da proporcionalidade às despesas 
pertinentes efetuadas pelo Estado-Membro 
em que se observam deficiências durante 
um período a determinar nos atos de 
execução referidos no primeiro parágrafo, 
que não pode ser superior a 12 meses. Caso 
se mantenham as condições que deram 
origem à suspensão, a Comissão pode 
adotar atos de execução que prorroguem 
aquele período por novos períodos não 
superiores a 12 meses no total. Os 
montantes suspensos são tomados em 
consideração aquando da adoção dos atos 
de execução a que se refere o artigo 53.º.

A suspensão é aplicada de acordo com o 
princípio da proporcionalidade às despesas 
pertinentes efetuadas pelo Estado-Membro 
em que se observam deficiências graves, e 
não em relação ao pacote de 
financiamento na sua íntegra, durante 
um período que não pode ser superior a 12 
meses. Caso se mantenham as condições 
que deram origem à suspensão, a Comissão 
pode adotar atos de execução que 
prorroguem aquele período por novos 
períodos não superiores a 12 meses no 
total. Os montantes suspensos são tomados 
em consideração aquando da adoção dos 
atos de execução a que se refere o artigo 
53.º.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Pagar, até 1 de dezembro, mas não 
antes de 16 de outubro, adiantamentos até 
50 %, no que diz respeito às intervenções 
de pagamentos diretos;

a) Pagar, até 1 de dezembro, mas não 
antes de 16 de outubro, adiantamentos até 
75 %, no que diz respeito às intervenções 
de pagamentos diretos;

Justificação

Uma vez que as intervenções de ambos os pilares são abrangidas pelo mesmo plano da PAC, 
o estabelecimento de calendários e percentagens harmonizados para os adiantamentos entre 
as intervenções sob a forma de pagamentos diretos e as intervenções no domínio do 
desenvolvimento rural contribuiria para o objetivo da simplificação.

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 5 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Em situações de emergência, a Comissão 
pode adotar atos de execução para 
responder a problemas específicos 
relacionados com a aplicação do presente 
artigo. Os referidos atos de execução 
podem derrogar o n.º 2, mas apenas na 
medida e durante o período estritamente 
necessários.

Em situações de emergência, a Comissão 
pode adotar, o mais rapidamente possível, 
atos de execução para responder a 
problemas específicos relacionados com a 
aplicação do presente artigo. Os referidos 
atos de execução podem derrogar o n.º 2, 
mas apenas na medida e durante o período 
estritamente necessários.

Justificação

Em situações de crise, é muito importante dispor da possibilidade de adotar atos de execução 
o mais rapidamente possível. O processo relativo à adoção de atos de execução dificilmente 
decorre com a rapidez necessária para os beneficiários que enfrentam dificuldades 
financeiras. A fim de ajudar os agricultores e minorar as suas dificuldades, os 
Estados-Membros e os beneficiários não devem ser expostos a atrasos ou incertezas.

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, de dois 
em dois anos, um relatório sobre a 
execução do presente artigo.

5. A Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, de dois 
em dois anos, um relatório sobre a 
execução do presente artigo, em 
conformidade com o artigo 7.º.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
100.º a fim de complementar o presente 
regulamento relativamente às condições 
em que determinados tipos de despesas e 
receitas nos Fundos devem ser 

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
100.º a fim de complementar o presente 
regulamento relativamente às condições 
referentes aos dados das declarações de 
despesas em que determinados tipos de 
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compensados. despesas e receitas nos Fundos devem ser 
compensados.

Justificação

A habilitação proposta é demasiado ampla. Deve ser limitada, por exemplo, às condições da 
declaração de despesas; caso contrário, a habilitação permitiria excluir todas as despesas 
das medidas de auxílio num plano estratégico da PAC aprovado.

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo dos controlos efetuados pelos 
Estados-Membros nos termos das 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas nacionais ou do 
artigo 287.º do Tratado ou de qualquer 
controlo organizado ao abrigo do artigo 
322.º do Tratado ou do Regulamento 
(Euratom CE) n.º 2185/96 do Conselho, a 
Comissão pode organizar controlos nos 
Estados-Membros, com o objetivo de 
verificar, nomeadamente:

Sem prejuízo dos controlos efetuados pelos 
Estados-Membros nos termos das 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas nacionais ou do 
artigo 287.º do Tratado ou de qualquer 
controlo organizado ao abrigo do artigo 
322.º do Tratado ou do Regulamento 
(Euratom CE) n.º 2185/96 do Conselho, a 
Comissão pode organizar controlos nos 
Estados-Membros, com exceção da 
condicionalidade, com o objetivo de 
verificar, nomeadamente:

Justificação

Existem procedimentos e regras de controlo no que se refere à condicionalidade que incluem 
a extensão dos controlos ao beneficiário final, o que é contrário ao espírito de simplificação. 
Este artigo deve indicar de forma clara que não se refere à condicionalidade.

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 100.º que complementem o presente 
regulamento com obrigações específicas 

1. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 100.º que complementem o presente 
regulamento no que se refere aos dados a 
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que devam ser cumpridas pelos 
Estados-Membros ao abrigo do presente 
capítulo e com regras, nomeadamente, 
sobre os critérios para determinar os casos 
de irregularidades na aceção do 
regulamento ( UE, Euratom) nº 2988/95 e 
outros casos de incumprimento das 
condições estabelecidas pelos Estados-
Membros no plano estratégico da PAC, a 
comunicar e os dados a fornecer.

fornecer para utilização pelo OLAF.

Justificação

Neste artigo, a delegação de poderes deve ser mais precisa do que a formulação proposta, ou 
seja, «obrigações específicas». Em vez de referir «atos delegados com obrigações 
específicas», a delegação de poderes deveria ser definida com maior clareza. Tal é possível 
se o que estiver em causa forem as necessidades de informação do OLAF. A definição de 
irregularidades deve igualmente caber aos Estados-Membros, a fim de garantir o respeito da 
subsidiariedade.

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre a execução do presente 
artigo.

Justificação

Uma vez que o novo modelo de prestação da PAC se baseia no desempenho, o que pode 
desencadear correções financeiras, o PE e o Conselho devem ser regularmente informados 
sobre a aplicação de determinadas disposições.

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 7-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

7-A. A Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre a execução do presente 
artigo.

Justificação

Uma vez que o novo modelo de prestação da PAC se baseia no desempenho, o que pode 
desencadear correções financeiras, o PE e o Conselho devem ser regularmente informados 
sobre a aplicação de determinadas disposições.

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 54 – parágrafo 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deduzem qualquer 
montante pago indevidamente em 
resultado de uma irregularidade pendente 
de um beneficiário, em conformidade com 
o estabelecido no presente artigo, de 
qualquer pagamento futuro que o 
organismo pagador deva efetuar em favor 
do beneficiário.

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Em casos de irregularidades e outros 
incumprimentos pelos beneficiários das 
condições das intervenções de 
desenvolvimento rural referidas no plano 
estratégico da PAC, os Estados-Membros 
procedem a ajustamentos financeiros 
através da anulação total ou parcial do 
financiamento da União em causa. Os 
Estados-Membros têm em consideração a 
natureza e a gravidade do incumprimento 

Em casos de irregularidades e outros 
incumprimentos pelos beneficiários das 
condições das intervenções de 
desenvolvimento rural referidas no plano 
estratégico da PAC ou nos programas de 
intervenção regionais, os 
Estados-Membros procedem a 
ajustamentos financeiros através da 
anulação total ou parcial do financiamento 
da União em causa. Os Estados-Membros 
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constatado, bem como o nível do prejuízo 
financeiro para o FEADER.

têm em consideração a natureza e a 
gravidade do incumprimento constatado, 
bem como o nível do prejuízo financeiro 
para o FEADER.

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os montantes do financiamento da União 
ao abrigo do FEADER que são excluídos 
do financiamento e os montantes 
recuperados e respetivos juros são 
reafetados a outras intervenções no 
domínio do desenvolvimento rural no 
âmbito do plano estratégico da PAC. No 
entanto, os fundos da União excluídos ou 
recuperados apenas podem ser reutilizados 
pelos Estados-Membros para uma operação 
de desenvolvimento rural no âmbito do 
plano estratégico da PAC e desde que não 
sejam reafetados a operações de 
desenvolvimento rural objeto de 
ajustamento financeiro.

Os montantes do financiamento da União 
ao abrigo do FEADER que são excluídos 
do financiamento e os montantes 
recuperados e respetivos juros são 
reafetados a outras intervenções no 
domínio do desenvolvimento rural no 
âmbito do plano estratégico da PAC ou do 
programa de intervenção correspondente. 
No entanto, os fundos da União excluídos 
ou recuperados apenas podem ser 
reutilizados pelos Estados-Membros para 
uma operação de desenvolvimento rural no 
âmbito do plano estratégico da PAC e 
desde que não sejam reafetados a 
operações de desenvolvimento rural objeto 
de ajustamento financeiro.

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deduzem qualquer 
montante pago indevidamente em 
resultado de uma irregularidade pendente 
de um beneficiário, em conformidade com 
o estabelecido no presente artigo, de 
qualquer pagamento futuro que o 
organismo pagador deva efetuar em favor 
do beneficiário.
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Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros garantem um nível 
de controlos necessário para uma gestão 
eficaz dos riscos.

Os Estados-Membros garantem um nível 
de controlos que seja financeira e 
administrativamente proporcional a uma 
gestão eficaz dos riscos, no formato que 
considerem mais adequado.

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 60 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo de disposições específicas, os 
Estados-Membros tomam medidas efetivas 
e proporcionais para evitar que as 
disposições do direito da União sejam 
contornadas e para garantir, 
nomeadamente, que não é concedida 
qualquer vantagem ao abrigo da legislação 
agrícola setorial a pessoas singulares ou 
coletivas relativamente às quais se conclua 
terem sido criadas artificialmente as 
condições requeridas para obter tais 
vantagens, contrariamente aos objetivos da 
referida legislação.

Sem prejuízo de disposições específicas, os 
Estados-Membros tomam medidas efetivas 
e proporcionais para evitar que as 
disposições do direito da União sejam 
contornadas e para garantir, 
nomeadamente, que não é concedida 
qualquer vantagem ao abrigo da legislação 
agrícola setorial a pessoas singulares ou 
coletivas relativamente às quais se conclua 
terem sido criadas artificialmente as 
condições requeridas para obter tais 
vantagens, contrariamente aos objetivos da 
referida legislação. Os Estados-Membros 
podem adotar outras disposições 
legislativas nacionais mais 
pormenorizadas relativas às condições 
criadas artificialmente.

Justificação

Este artigo revelou-se ineficaz, na prática, no que diz respeito ao cumprimento do ónus da 
prova necessário para demonstrar a evasão e à adoção de medidas adequadas. Se o artigo 
não for melhorado, os Estados-Membros deverão ter a possibilidade de adotar disposições 
legislativas nacionais mais pormenorizadas.

Alteração 62
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Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) «Sistema de identificação e registo 
de animais», diz respeito ao sistema de 
identificação e registo de bovinos 
estabelecido pelo Regulamento (CE) n.º 
1760/2000 do Parlamento Europeu e do 
Conselho33 ou ao sistema de identificação 
e registo de ovinos e caprinos estabelecido 
pelo Regulamento (CE) n.º 21/2004 do 
Conselho34;

c) «Sistema de identificação e registo 
de animais», diz respeito ao sistema de 
identificação e registo de bovinos 
estabelecido pelo Regulamento (CE) n.º 
1760/2000 do Parlamento Europeu e do 
Conselho33, ao sistema de identificação e 
registo de ovinos e caprinos estabelecido 
pelo Regulamento (CE) n.º 21/2004 do 
Conselho34 ou ao sistema de identificação 
e registo de suínos estabelecido pela 
Diretiva 2008/71/CE do Conselho, bem 
como a outras bases de dados de animais 
em utilização.

_________________ _________________
33 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).

33 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).

34 Regulamento (CE) n.º 21/2004 do 
Conselho, de 17 de dezembro de 2003, que 
estabelece um sistema de identificação e 
registo de ovinos e caprinos e que altera o 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 e as 
Diretivas 92/102/CE e 64/432/CEE (JO L 5 
de 9.1.2004, p. 8).

34 Regulamento (CE) n.º 21/2004 do 
Conselho, de 17 de dezembro de 2003, que 
estabelece um sistema de identificação e 
registo de ovinos e caprinos e que altera o 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 e as 
Diretivas 92/102/CE e 64/432/CEE (JO L 5 
de 9.1.2004, p. 8).

Justificação

O «sistema de identificação e registo de animais» não inclui os suínos. Devem igualmente ser 
utilizadas outras bases de dados de animais criadas pelos Estados-Membros, mesmo que não 
tenham por base a identificação individual dos animais, de modo a evitar a duplicação da 
mesma informação.

Alteração 63

Proposta de regulamento
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Artigo 63 – n.º 4 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) «Sistema "sem pedidos"» diz 
respeito a um sistema de aplicação para 
intervenções com base nos animais ou na 
área cujos dados necessários exigidos pela 
administração em, pelo menos, áreas 
individuais ou animais que são objeto de 
pedidos de ajuda, estão disponíveis numa 
base de dados informatizada oficial gerida 
pelo Estado-Membro.

f) «Sistema "sem pedidos"» diz 
respeito a um sistema de aplicação pré-
preenchido, ou de outro tipo, para 
intervenções com base nos animais ou na 
área cujos dados necessários exigidos pela 
administração em, pelo menos, áreas 
individuais ou animais que são objeto de 
pedidos de ajuda, estão disponíveis numa 
base de dados informatizada oficial gerida 
pelo Estado-Membro. O sistema sem 
pedidos permite à administração efetuar 
os pagamentos aos agricultores relativos a 
todas as intervenções e medidas para as 
quais estes são elegíveis com base nas 
informações contidas nas bases de dados 
informatizadas oficiais, complementadas, 
se necessário, com informações adicionais 
fornecidas pelos agricultores.

Justificação

A subsidiariedade deve ser realçada a fim de permitir aos Estados-Membros utilizarem os 
seus sistemas informáticos e todas as informações da forma que considerarem mais adequada 
e de facilitar a vida dos agricultores da forma mais prática possível.

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os dados e a documentação referidos no 
primeiro parágrafo relativos ao ano civil ou 
campanha em curso e aos dez anos civis ou 
campanhas anteriores devem estar 
acessíveis para consulta na base de dados 
digital da autoridade competente do 
Estado-Membro.

Os dados e a documentação referidos no 
primeiro parágrafo relativos ao ano civil ou 
campanha em curso e aos dez anos civis ou 
campanhas anteriores devem estar 
acessíveis para consulta na base de dados 
digital da autoridade competente do 
Estado-Membro. As informações 
pertinentes da base de dados podem 
igualmente ser fornecidas sob a forma de 
resumos.
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Justificação

Os custos associados à conservação de todos os dados necessários suscitam preocupações. A 
acessibilidade dos dados, prevista por um período de dez anos, pode ter uma implementação 
muito onerosa. Podem ser fornecidas informações pertinentes e semelhantes sob a forma de 
resumos a um custo muito mais baixo.

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Contém todas as informações 
relevantes para a elaboração de relatórios 
sobre os indicadores referidos no artigo 
7.º do Regulamento (UE) n.º .../... 
[Regulamento Plano Estratégico da PAC].

Suprimido

Justificação

A alínea d) estabelece que o sistema de identificação das parcelas agrícolas (SIPA) deve 
conter todas as informações relevantes para a elaboração de relatórios sobre os indicadores 
referidos no artigo 7.º do Regulamento (UE) n.º .../... [Regulamento Plano Estratégico da 
PAC]. Isto significa que, no SIPA, devem existir informações para cada ano que devem ser 
conservadas durante 10 anos, o que o torna muito oneroso. O SIPA só deve conter 
informações gerais relativas a uma zona que estejam aptas a ser transferidas para outras 
bases de dados.

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros estabelecem e 
operam um sistema de vigilância de zona.

1. Os Estados-Membros estabelecem e 
operam um sistema de vigilância de zona. 
Por motivos devidamente justificados, a 
Comissão pode conceder um período de 
transição para o sistema de vigilância de 
zona aos Estados-Membros que não 
tenham utilizado um sistema de 
teledeteção nos últimos anos.
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Justificação

Deve ser prevista a concessão de um período de transição para o novo sistema obrigatório de 
vigilância de zona aos Estados-Membros que não tenham utilizado um sistema de teledeteção 
anteriormente, a fim de lhes permitir concluir e pôr em prática o sistema.

Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 84 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Estabelecer a amostra de controlo 
para os controlos referidos na alínea a) a 
realizar anualmente com base numa análise 
de risco e incluir uma componente 
aleatória e fornecer a amostra de controlo 
para abranger pelo menos 1% dos 
beneficiários que recebem o auxílio 
prevista no título III, capítulo 1, secção 2, 
do Regulamento (UE)… /… [Regulamento 
Plano Estratégico da PAC].

d) Estabelecer a amostra de controlo 
para os controlos referidos na alínea a) a 
realizar anualmente com base numa análise 
de risco e incluir uma componente 
aleatória e fornecer a amostra de controlo 
para abranger pelo menos 1% dos 
beneficiários que recebem o auxílio 
prevista no título III, capítulo 1, secção 2, 
do Regulamento (UE)… /… [Regulamento 
Plano Estratégico da PAC]. Em 
derrogação à alínea anterior, os 
Estados-Membros podem decidir reduzir a 
taxa de controlo mínima de 0,5 % ao nível 
de cada ato ou norma, ou grupo de atos 
ou normas, se a taxa de erro da amostra 
aleatória controlada no local não exceder 
2 % nos dois exercícios anteriores.

Justificação

No sistema de condicionalidade, deve ser possível reduzir a taxa de controlo mínima de 1 % 
se tiver sido detetado um número reduzido de casos de incumprimento nos anos anteriores.

Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 85 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Preveem que não são impostas 
sanções administrativas se o 
incumprimento se dever a circunstâncias 

c) Preveem que não são impostas 
sanções administrativas nos seguintes 
casos:
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de força maior.
i) se o incumprimento se dever a 
circunstâncias de força maior;
ii) se o incumprimento se dever a um 
erro da autoridade competente ou de 
outra autoridade e se o erro não puder 
razoavelmente ser detetado pela pessoa 
afetada pela sanção administrativa;
iii) se a pessoa em causa puder provar 
à autoridade competente que o 
incumprimento das obrigações referidas 
no n.º 1 não lhe pode ser imputado ou se a 
autoridade competente considerar de 
outra forma que a pessoa em causa não 
cometeu um incumprimento.

Justificação

O artigo 85.º, n.º 2, alínea c), estabelece que não são impostas sanções administrativas se o 
incumprimento se dever a circunstâncias de força maior. O artigo 57.º, n.º 3, enumera 
igualmente outros casos em que não são impostas sanções, por exemplo, se o incumprimento 
se dever a um erro da autoridade competente. Todas as outras alíneas do artigo 57.º, n.º 3, 
também devem ser aplicáveis ao sistema de condicionalidade.

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Nos Estados-Membros em que são 
aplicáveis um apoio associado voluntário 
relativo a animais e um apoio ao 
desenvolvimento rural relativo a animais, 
só deve ser aplicável uma sanção 
administrativa com base no 
incumprimento dos requisitos legais de 
gestão relacionados com os animais ao 
apoio associado voluntário relativo a 
animais e ao apoio ao desenvolvimento 
rural relativo a animais concedido ao 
beneficiário. Do mesmo modo, uma 
sanção administrativa baseada no 
incumprimento de requisitos legais 
relacionados com a superfície e/ou de 
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boas práticas agrícolas e normas 
ambientais só deve ser aplicável a 
pagamentos diretos relacionados com a 
superfície e a apoio ao desenvolvimento 
rural relacionado com a superfície que 
digam respeito ao beneficiário.

Justificação

Atualmente, as sanções relativas à condicionalidade não são equitativas nem 
proporcionadas, em especial para os agricultores de diferentes setores de produção 
(produção animal/produção vegetal). Por exemplo, as explorações apenas com um pequeno 
número de animais, mas centenas de hectares, apresentam um incumprimento dos requisitos 
de condicionalidade relacionados com os animais e quando a sanção é aplicada a todos os 
pagamentos diretos por superfície e aos pagamentos a título de desenvolvimento rural, a 
sanção parece ser demasiado grande em relação ao número de animais. O mesmo se verifica 
inversamente, em explorações de apenas alguns hectares, mas com muitos animais. Esta 
situação injusta deve ser alterada no sistema de condicionalidade. Por conseguinte, o novo 
parágrafo deve ser inserido após o primeiro parágrafo do artigo 86.º, n.º 1, para os 
Estados-Membros que recorram ao apoio associado voluntário relativo a animais e ao apoio 
ao desenvolvimento rural relativo a animais.

Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para o cálculo dessas reduções e exclusões, 
é considerada a gravidade, extensão, 
permanência, recorrência e 
intencionalidade do incumprimento 
constatado. As sanções aplicadas devem 
ser dissuasivas e proporcionais e satisfazer 
os critérios estabelecidos no n.º 2 e no n.º 3 
do presente artigo.

Para o cálculo dessas reduções e exclusões, 
é considerada a gravidade, extensão, 
permanência ou recorrência do 
incumprimento constatado. As sanções 
aplicadas devem ser dissuasivas e 
proporcionais e satisfazer os critérios 
estabelecidos no n.º 2 e no n.º 3 do presente 
artigo.

Justificação

A avaliação da intenção revelou-se uma tarefa extremamente difícil, podendo dar lugar a 
interpretações ambíguas em que os agricultores não são tratados em pé de igualdade. Deve 
também ter-se em conta que a definição de «intencionalidade» não se aplica aos regimes de 
ajuda (ver artigo 57.º, n.º 3, primeiro parágrafo, onde a intencionalidade não é mencionada).
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Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Em caso de incumprimento por 
negligência, a percentagem de redução 
será de 3% do montante total dos 
pagamentos referidos no n.º 1 do presente 
artigo.

Suprimido

Justificação

Este parágrafo estabelece uma regra geral bastante rigorosa (3 %) no que se refere às 
sanções. Deverá proceder-se à supressão do parágrafo ou à definição de sanções de 1, 3 e 
5 %.

Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem criar um 
sistema de alerta rápido que se aplique a 
casos individuais de incumprimento 
ocorridos pela primeira vez e que, dada a 
sua gravidade, extensão e permanência 
mínimas, não implicará uma redução ou 
exclusão. Sempre que um controlo 
subsequente, no prazo de três anos civis 
consecutivos, estabeleça que o 
incumprimento não foi corrigido, a redução 
prevista no primeiro parágrafo deve ser 
aplicada retroativamente.

Os Estados-Membros podem criar um 
sistema de alerta rápido que se aplique a 
casos individuais de incumprimento 
ocorridos pela primeira vez e que, dada a 
sua gravidade, extensão e permanência 
mínimas, não implicará uma redução ou 
exclusão. Sempre que um controlo 
subsequente, no prazo de três anos civis 
consecutivos, estabeleça que o 
incumprimento não foi corrigido, a redução 
prevista no primeiro parágrafo deve ser 
aplicada relativamente ao ano em que se 
considerar que o incumprimento não foi 
corrigido.

Justificação

No que respeita ao sistema de alerta precoce, as sanções administrativas não devem ser 
aplicadas retroativamente, uma vez que as sanções retroativas são complexas, tanto para os 
agricultores como para a administração. Por isso, deveria ser suficiente aplicar uma sanção 
relativa apenas ao ano em que se considerar que o incumprimento não foi corrigido.
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Alteração 73

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A fim de assegurar a igualdade de 
condições entre os Estados-Membros e a 
eficácia e efeito dissuasivo do sistema de 
sanções, a Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 100.º complementando o 
presente regulamento com novas regras 
sobre a aplicação e o cálculo das sanções.

Suprimido

Justificação

Todas as regras relativas às sanções administrativas devem ser do conhecimento dos 
Estados-Membros a partir do momento em que o regulamento horizontal for adotado. A 
adoção de regulamentações adicionais através de atos delegados não favorece a 
subsidiariedade e dificulta o processo de elaboração do plano da PAC.

Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 88 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros informam 
regularmente a Comissão sobre a 
aplicação do sistema integrado referido no 
título IV, capítulo II. A Comissão organiza 
trocas de opiniões sobre este assunto com 
os Estados-Membros.

2. A Comissão organiza trocas de 
pontos de vista com os Estados-Membros 
sobre a aplicação do sistema integrado 
referido no título IV, capítulo II.

Justificação

No artigo não fica claro que tipo de informação a Comissão espera obter da aplicação do 
SIGC e quando. O texto deve ser mais preciso.

Alteração 75
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Proposta de regulamento
Artigo 90 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea vii)

Texto da Comissão Alteração

vii) das informações relativas às 
medidas tomadas nos termos do 
artigo 57.º;

Suprimido

Justificação

Não fica claro que tipo de informação a Comissão espera obter da aplicação das medidas de 
proteção dos interesses financeiros da União, pelo que o texto deve ser mais preciso.

Alteração 76

Proposta de regulamento
Artigo 90 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As notificações dos 
Estados-Membros à Comissão relativas a 
informações, documentos, estatísticas e 
relatórios e os prazos e métodos 
respetivos.

Suprimido

Justificação

Na conceção dos sistemas de dados, é muito importante saber de antemão que tipo de 
informações, documentos, etc., devem ser comunicados e quais são os prazos e métodos para 
essas notificações.

Alteração 77

Proposta de regulamento
Artigo 96

Texto da Comissão Alteração

Artigo 96.º Suprimido
Publicação de informações relativas aos 

beneficiários
1. Os Estados-Membros devem 
assegurar a publicação anual ex post dos 
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beneficiários dos Fundos em 
conformidade com [o artigo 44.º, n.ºs 3 a 
5, do Regulamento (UE).../... RDC] e os 
n.ºs 2, 3 e 4 do presente artigo.
2. [O artigo 44.º, n.ºs 3 a 5, do 
Regulamento (UE).../... RDC] é aplicável 
aos beneficiários do FEAGA e do 
FEADER, se for caso disso; contudo, os 
montantes correspondentes à contribuição 
nacional e à taxa de cofinanciamento 
comunitário, conforme previsto no artigo 
44, n.º 3, alíneas h) e i), desse 
regulamento, não se aplicam ao FEAGA.
3. Para efeitos do presente artigo:
– «Operação» diz respeito a uma 
medida ou intervenção;
– «Município» diz respeito ao 
município onde reside ou está registado o 
beneficiário e, sempre que disponível, o 
respetivo código postal ou a parte do 
código postal que identifica esse 
município;
4. As informações referidas no artigo 
43.º, n.ºs 3 a 5, desse regulamento, devem 
ser disponibilizadas num único sítio Web 
por Estado-Membro. Devem manter-se 
disponíveis durante dois anos a contar da 
data da sua publicação inicial.
Os Estados-Membros não publicam as 
informações referidas no artigo 44.º, n.º 3, 
alíneas a) e b), do Regulamento (UE) 
n.º.../... [Regulamento RDC], se o 
montante da ajuda recebida num 
determinado ano por um beneficiário for 
igual ou inferior a 1 250 EUR.

Alteração 78

Proposta de regulamento
Artigo 96-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 96.º- A
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Publicação da lista dos beneficiários
1. Os Estados-Membros asseguram a 
publicação anual ex post dos beneficiários 
dos Fundos. A publicação deve conter os 
seguintes elementos:
a)  o nome do beneficiário, da 
seguinte forma:
i) Nome e apelido, quando os 
beneficiários forem pessoas singulares;
ii) Denominação social completa, 
conforme registada, quando os 
beneficiários sejam pessoas coletivas com 
personalidade jurídica própria, nos 
termos da legislação do Estado-Membro 
em causa;
iii) Denominação completa da 
associação, conforme registada ou por 
outro meio reconhecida oficialmente, 
quando os beneficiários sejam 
associações sem personalidade jurídica 
própria;
b) O município onde reside ou está 
registado o beneficiário e, sempre que 
disponível, o respetivo código postal ou a 
parte do código postal que identifica esse 
município;
c) Os montantes dos pagamentos 
correspondentes a cada medida 
financiada pelos Fundos recebidos por 
cada beneficiário no exercício em causa;
d) A natureza e a descrição das 
medidas financiadas por qualquer dos 
Fundos a título das quais foram 
concedidos os pagamentos referidos na 
alínea c).
As informações referidas no primeiro 
parágrafo devem ser disponibilizadas num 
único sítio Web por Estado-Membro. 
Devem manter-se disponíveis durante dois 
anos a contar da data da sua publicação 
inicial.
2. No que diz respeito aos 
pagamentos correspondentes às medidas 
financiadas pelo FEADER referidas no 
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n.º 1, primeiro parágrafo, alínea c), os 
montantes publicados devem 
corresponder ao financiamento público 
total, incluindo a contribuição da União e 
a contribuição nacional.
3. Os Estados-Membros não 
publicam o nome do beneficiário, como 
previsto no primeiro parágrafo, alínea a), 
se o montante da ajuda recebida num 
determinado ano por um beneficiário for 
igual ou inferior a 1250 EUR.

Justificação

Dado o encargo administrativo significativo que ocorreria no sistema proposto, seria melhor 
manter o atual sistema de publicação dos beneficiários do FEAGA e do FEADER 
(publicação anual, obrigação do organismo pagador de publicar dados, apresentar uma lista 
de dados, um sítio Web único para o FEADER e o FEAGA), com base apenas no regulamento 
horizontal.

Alteração 79

Proposta de regulamento
Artigo 103 

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
101.º que complementa o presente 
regulamento, com derrogações e 
aditamentos às regras previstas no presente 
regulamento, se necessário.

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
101.º que complementa o presente 
regulamento, com derrogações e 
aditamentos às regras previstas no presente 
regulamento, se necessário. Estes atos 
devem ser elaborados imediatamente após 
a determinação da respetiva necessidade.

Justificação

Podem ser necessários muitos tipos de derrogações, etc., para ajudar os beneficiários, pois 
não é possível prever tudo antecipadamente. Estes atos devem ser adotados o mais 
rapidamente possível, assim que se revelem necessários.
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Alteração 80

Proposta de regulamento
Artigo 104 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

É aplicável a partir de 1 de janeiro de 2021. É aplicável a partir de 1 de janeiro de 2023.

Justificação

O prazo de candidatura de 2021 será difícil de alcançar, tendo em conta que as regras de 
execução devem ser adotadas atempadamente, os fundos necessários devem estar disponíveis 
e que é necessário prever tempo suficiente para o desenvolvimento de novos sistemas 
informáticos (acompanhamento, registo dos progressos na consecução dos objetivos 
utilizando indicadores, etc.).
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