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Alteração 103
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Em conformidade com o artigo 
208.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (TFUE), os objetivos 
da cooperação para o desenvolvimento, 
incluindo os objetivos aprovados no 
âmbito das Nações Unidas e das demais 
organizações internacionais competentes, 
devem ser tidos em conta ao abrigo da 
PAC. As medidas adotadas nos termos do 
presente regulamento não devem 
comprometer a capacidade de produção 
alimentar e a segurança alimentar a 
longo prazo dos países em 
desenvolvimento e, nomeadamente, dos 
países menos desenvolvidos (PMD), e 
devem contribuir para o respeito dos 
compromissos assumidos em matéria de 
atenuação das alterações climáticas.

Or. en

Alteração 104
Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson, Phil 
Prendergast

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A aplicação do presente 
regulamento deve respeitar os objetivos da 
cooperação para o desenvolvimento do 
Quadro Estratégico da União no domínio 
da Segurança Alimentar 
(COM(2010)127), em particular no que 
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toca a garantir que a implementação das 
medidas da PAC não comprometa a 
capacidade de produção alimentar e a 
segurança alimentar a longo prazo nos 
países em desenvolvimento, nem 
tão-pouco a capacidade dessas populações 
em se alimentarem, observando, ao 
mesmo tempo, a obrigação da Coerência 
das Políticas para o Desenvolvimento ao 
abrigo do artigo 208.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

Or. en

Alteração 105
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A diminuição da carga burocrática 
representa um dos objetivos nucleares e 
uma das principais exigências da reforma 
da PAC. Através de limiares de tolerância 
e limites mínimos realistas, bem como de 
uma relação equilibrada entre confiança 
e controlo, os futuros encargos 
burocráticos dos Estados-Membros e 
beneficiários devem ser limitados a um 
nível significativo. Através da redução da 
burocracia, devem ser considerados os 
custos administrativos e outros custos dos 
controlos a todos os níveis e devem ser 
honrados sistemas de gestão e controlo 
funcionais. O objetivo mais importante é 
reduzir a sobrecarga administrativa e 
diminuir o peso burocrático dos 
agricultores e da administração e 
devolvê-lo a um nível realista.

Or. de
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Alteração 106
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A fim de completar ou alterar 
determinados elementos não essenciais do 
presente regulamento, deve ser delegada na 
Comissão competência para adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
290.º do Tratado, no que respeita à 
acreditação dos organismos pagadores e 
dos organismos de coordenação, ao 
conteúdo do sistema de aconselhamento 
agrícola, às medidas a financiar pelo 
orçamento da União no âmbito da 
intervenção pública, à avaliação das 
operações relacionadas com a intervenção 
pública, às reduções e suspensões dos 
reembolsos aos Estados-Membros, à 
compensação entre a despesa e a receita no 
âmbito dos Fundos, à recuperação das 
dívidas, às sanções aplicadas aos 
beneficiários em caso de incumprimento 
das condições de elegibilidade, às normas 
em matéria de garantias, ao funcionamento 
do sistema integrado de gestão e de 
controlo, às medidas excluídas do controlo 
de transações, às sanções aplicadas no 
âmbito da condicionalidade, às regras 
aplicáveis à manutenção de prados
permanentes, ao facto gerador, à taxa de 
câmbio a aplicar pelos Estados-Membros 
que não utilizam o euro e ao conteúdo do 
quadro comum de avaliação das medidas 
adotadas no âmbito da PAC. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda a consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusive a nível de 
peritos. No contexto da preparação e 
elaboração de atos delegados, a Comissão 
deve assegurar uma transmissão 
simultânea, tempestiva e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 

(3) A fim de completar ou alterar 
determinados elementos não essenciais do 
presente regulamento, deve ser delegada na 
Comissão competência para adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
290.º do Tratado, no que respeita à 
acreditação dos organismos pagadores e 
dos organismos de coordenação, ao 
conteúdo do sistema de aconselhamento 
agrícola, às medidas a financiar pelo 
orçamento da União no âmbito da 
intervenção pública, à avaliação das 
operações relacionadas com a intervenção 
pública, às reduções e suspensões dos 
reembolsos aos Estados-Membros, à 
compensação entre a despesa e a receita no 
âmbito dos Fundos, à recuperação das 
dívidas, às sanções aplicadas aos 
beneficiários em caso de incumprimento 
das condições de elegibilidade, às normas 
em matéria de garantias, ao funcionamento 
do sistema integrado de gestão e de 
controlo, às medidas excluídas do controlo 
de transações, às sanções aplicadas no 
âmbito da condicionalidade, às regras 
aplicáveis à manutenção de pastagens
permanentes, ao facto gerador, à taxa de 
câmbio a aplicar pelos Estados-Membros 
que não utilizam o euro e ao conteúdo do 
quadro comum de avaliação das medidas 
adotadas no âmbito da PAC. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda a consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusive a nível de 
peritos. No contexto da preparação e 
elaboração de atos delegados, a Comissão 
deve assegurar uma transmissão 
simultânea, tempestiva e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
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Europeu e ao Conselho. Europeu e ao Conselho.
(Esta alteração aplica-se à integralidade 
do texto.)

Or. en

Justificação

A definição de «prados» permanentes (outrora «pastagens») não engloba adequadamente as 
pastagens pobres, onde as espécies forrageiras, além de gramíneas, podem ser de tipo 
lenhoso. O pastoreio em terrenos estabelecidos previne o abandono e a perda de 
biodiversidade decorrente da invasão de espécies comuns e contribui para a preservação dos 
sistemas de elevado valor natural, proporcionando assim um bem público. Esta alteração 
deve aplicar-se à integralidade do regulamento.

Alteração 107
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O orçamento da União deve financiar 
as despesas da PAC, incluindo as relativas 
ao desenvolvimento rural, através dos dois 
Fundos, quer diretamente quer no âmbito 
de uma gestão partilhada com os 
Estados-Membros. Convém indicar, de 
forma exaustiva, os tipos de medidas 
suscetíveis de financiamento ao abrigo dos 
referidos Fundos.

(6) O orçamento da União deve financiar 
as despesas da PAC, incluindo as relativas 
ao desenvolvimento rural, através dos dois 
Fundos, quer diretamente quer no âmbito 
de uma gestão partilhada com os 
Estados-Membros. Convém indicar, de 
forma exaustiva, os tipos de medidas 
suscetíveis de financiamento ao abrigo dos 
referidos Fundos. Deve ser evitada a 
introdução de alterações retroativas aos 
termos de qualquer uma das medidas 
adotadas.

Or. en

Alteração 108
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Considerando 8
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Texto da Comissão Alteração

(8) Se um Estado-Membro acreditar mais 
de um organismo pagador, importa que 
designe um único organismo de 
coordenação encarregado de garantir a 
coerência na gestão dos 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, igualmente, garantir que 
são tomadas medidas corretivas e que a 
Comissão é mantida informada do 
seguimento, assim como assegurar a 
aplicação homogénea das regras e normas 
comuns.

(8) Se um Estado-Membro acreditar mais 
de um organismo pagador, importa que 
designe um organismo de coordenação 
encarregado de garantir a coerência na 
gestão dos 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, 
igualmente, garantir que são tomadas 
medidas corretivas e que a Comissão é 
mantida informada do seguimento, assim 
como assegurar a aplicação das regras e 
normas acordadas ao nível internacional.

Or. en

Justificação

Pretende-se, com isso, assegurar que o organismo responsável pelas referidas tarefas não é 
necessariamente o único responsável, e que os organismos de coordenação avaliam a 
proficiência dos organismos pagadores com base em normas acordadas ao nível 
internacional, uma vez que, atualmente, não existem quaisquer orientações para a
elaboração dos seus pareceres.

Alteração 109
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Apenas os organismos pagadores 
acreditados pelos Estados-Membros 
oferecem uma garantia razoável de que os 
controlos necessários foram realizados 
antes da concessão da ajuda da União aos 
beneficiários. Convém, por conseguinte, 

(9) Apenas os organismos pagadores 
acreditados pelos Estados-Membros 
oferecem uma garantia razoável de que os 
controlos necessários foram realizados 
antes da concessão da ajuda da União aos 
beneficiários. Convém, por conseguinte, 
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estabelecer expressamente que apenas as 
despesas efetuadas pelos organismos 
pagadores acreditados podem ser 
reembolsadas através do orçamento da 
União.

estabelecer expressamente que apenas as 
despesas efetuadas pelos organismos 
pagadores acreditados podem ser 
reembolsadas através do orçamento da 
União, e que os referidos controlos serão 
realizados com base numa única amostra 
integrada.

Or. en

Justificação

O método de auditoria deve basear-se numa simples amostra integrada, por forma a aliviar 
os encargos para os organismos competentes. 

Alteração 110
Julie Girling

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Apenas os organismos pagadores 
acreditados pelos Estados-Membros 
oferecem uma garantia razoável de que os 
controlos necessários foram realizados 
antes da concessão da ajuda da União aos 
beneficiários. Convém, por conseguinte, 
estabelecer expressamente que apenas as 
despesas efetuadas pelos organismos 
pagadores acreditados podem ser 
reembolsadas através do orçamento da 
União.

(9) Apenas os organismos pagadores 
acreditados pelos Estados-Membros 
oferecem uma garantia razoável de que os 
controlos necessários foram realizados 
antes da concessão da ajuda da União aos 
beneficiários. Convém, por conseguinte, 
estabelecer expressamente que apenas os
organismos pagadores acreditados podem 
ser considerados competentes para 
realizarem as despesas reembolsadas 
através do orçamento da União.

Or. en

Alteração 111
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(9-A) A exigência de requisitos mais 
elevados aos organismos de certificação e 
aos organismos pagadores não pode 
implicar o aumento adicional dos 
encargos administrativos nos 
Estados-Membros e, sobretudo, não deve 
superar as normas internacionais em 
matéria de auditoria. Relativamente à 
extensão e ao teor dos factos a certificar, 
deve garantir-se uma relação de 
custo/benefício equilibrada e o aumento 
das obrigações de apresentação de 
relatórios deve estar associado a uma 
mais-valia inequívoca.

Or. de

Alteração 112
Spyros Danellis

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A fim de contribuir para sensibilizar 
os beneficiários para a relação entre as 
práticas agrícolas e a gestão das 
explorações, por um lado, e as normas em 
matéria de ambiente, alterações climáticas, 
boas condições agrícolas dos solos, 
segurança dos alimentos, saúde pública, 
saúde animal, fitossanidade e bem-estar 
dos animais, por outro, é necessário que os 
Estados-Membros criem um sistema global 
de aconselhamento agrícola para os 
beneficiários. Esse sistema de 
aconselhamento agrícola não deve afetar, 
de forma alguma, a obrigação e a 
responsabilidade dos beneficiários de 
cumprirem essas normas. Os 
Estados-Membros devem ainda assegurar 
uma clara separação entre aconselhamento 

(10) A fim de contribuir para sensibilizar 
os beneficiários para a relação entre as 
práticas agrícolas, a gestão, e a gestão dos 
riscos das explorações, por um lado, e as 
normas em matéria de ambiente, alterações 
climáticas, boas condições agrícolas dos 
solos, segurança dos alimentos, saúde 
pública, saúde animal, fitossanidade e bem-
estar dos animais, por outro, é necessário 
que os Estados-Membros criem um sistema 
global de aconselhamento agrícola para os 
beneficiários. Esse sistema de 
aconselhamento agrícola não deve afetar, 
de forma alguma, a obrigação e a 
responsabilidade dos beneficiários de 
cumprirem essas normas. Os 
Estados-Membros devem ainda assegurar 
uma clara separação entre aconselhamento 
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e controlos. e controlos.

Or. en

Alteração 113
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O sistema de aconselhamento agrícola 
deve cobrir, no mínimo, os requisitos e as 
normas que constituem o âmbito da 
condicionalidade. O sistema deve ainda 
cobrir os requisitos a cumprir em relação às 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente no que respeita aos pagamentos 
diretos, assim como a manutenção da 
superfície agrícola, impostos pelo 
Regulamento (UE) n.º DP/xxxx do 
Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece regras para os pagamentos 
diretos aos agricultores ao abrigo de 
regimes de apoio no âmbito da política 
agrícola comum14. Por último, o sistema 
deve cobrir determinados elementos 
relacionados com a adaptação às alterações 
climáticas e sua atenuação, a 
biodiversidade, a proteção dos recursos 
hídricos, a notificação das doenças dos 
animais e das plantas e a inovação, assim 
como com o desenvolvimento sustentável 
da atividade económica das pequenas 
explorações.

(11) O sistema de aconselhamento agrícola 
deve cobrir, no mínimo, os requisitos e as 
normas que constituem o âmbito da 
condicionalidade. O sistema deve ainda 
cobrir os requisitos a cumprir em relação às 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente no que respeita aos pagamentos 
diretos, assim como a manutenção da 
superfície agrícola, impostos pelo 
Regulamento (UE) n.º DP/xxxx do 
Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece regras para os pagamentos 
diretos aos agricultores ao abrigo de 
regimes de apoio no âmbito da política 
agrícola comum14, bem como as medidas 
estabelecidas ao abrigo do segundo pilar 
(Regulamento (UE) n.º DR/xxx) que 
visam melhorar a sustentabilidade dos 
sistemas de produção alimentar, como a 
agricultura biológica, as práticas 
agrícolas de elevado valor natural e as 
medidas agroambientais de combate às 
alterações climáticas. Por último, o 
sistema deve cobrir determinados 
elementos relacionados com a adaptação às 
alterações climáticas e sua atenuação, os 
solos, a biodiversidade, a proteção dos 
recursos hídricos e a regulação eficiente 
do ciclo de nutrientes, as doenças dos 
animais e das plantas, incluindo 
alternativas não químicas ao controlo de 
pragas, e a inovação, assim como com o 
desenvolvimento sustentável da atividade 
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económica das pequenas explorações.

Or. en

Alteração 114
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O sistema de aconselhamento agrícola 
deve cobrir, no mínimo, os requisitos e as 
normas que constituem o âmbito da 
condicionalidade. O sistema deve ainda 
cobrir os requisitos a cumprir em relação às 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente no que respeita aos pagamentos 
diretos, assim como a manutenção da 
superfície agrícola, impostos pelo 
Regulamento (UE) n.º DP/xxxx do 
Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece regras para os pagamentos 
diretos aos agricultores ao abrigo de 
regimes de apoio no âmbito da política 
agrícola comum14. Por último, o sistema 
deve cobrir determinados elementos 
relacionados com a adaptação às alterações 
climáticas e sua atenuação, a 
biodiversidade, a proteção dos recursos 
hídricos, a notificação das doenças dos 
animais e das plantas e a inovação, assim 
como com o desenvolvimento sustentável 
da atividade económica das pequenas 
explorações.

(11) O sistema de aconselhamento agrícola 
deve cobrir, no mínimo, os requisitos e as 
normas que constituem o âmbito da 
condicionalidade. O sistema deve ainda 
cobrir os requisitos a cumprir em relação às 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente no que respeita aos pagamentos 
diretos, assim como a manutenção da 
superfície agrícola, impostos pelo 
Regulamento (UE) n.º DP/xxxx do 
Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece regras para os pagamentos 
diretos aos agricultores ao abrigo de 
regimes de apoio no âmbito da política 
agrícola comum14. O sistema deve cobrir 
ainda determinados elementos 
relacionados com a adaptação às alterações 
climáticas e sua atenuação, a 
biodiversidade, a proteção dos recursos 
hídricos, a notificação das doenças dos 
animais e das plantas e a inovação. Por 
último, o sistema deve cobrir o 
desenvolvimento sustentável da atividade 
económica das pequenas explorações, bem 
como as opções disponíveis para uma 
gestão eficaz dos riscos económicos e 
ambientais.

Or. en

Alteração 115
Julie Girling
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Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O sistema de aconselhamento agrícola 
deve cobrir, no mínimo, os requisitos e as 
normas que constituem o âmbito da 
condicionalidade. O sistema deve ainda 
cobrir os requisitos a cumprir em relação às 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente no que respeita aos pagamentos 
diretos, assim como a manutenção da 
superfície agrícola, impostos pelo 
Regulamento (UE) n.º DP/xxxx do 
Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece regras para os pagamentos 
diretos aos agricultores ao abrigo de 
regimes de apoio no âmbito da política 
agrícola comum14. Por último, o sistema 
deve cobrir determinados elementos 
relacionados com a adaptação às 
alterações climáticas e sua atenuação, a 
biodiversidade, a proteção dos recursos 
hídricos, a notificação das doenças dos 
animais e das plantas e a inovação, assim 
como com o desenvolvimento sustentável 
da atividade económica das pequenas 
explorações.

(11) O sistema de aconselhamento agrícola 
deve cobrir, no mínimo, os requisitos e as 
normas que constituem o âmbito da 
condicionalidade. O sistema deve ainda 
cobrir os requisitos a cumprir em relação às 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente no que respeita aos pagamentos 
diretos, assim como a manutenção da 
superfície agrícola, impostos pelo 
Regulamento (UE) n.º DP/xxxx do 
Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece regras para os pagamentos 
diretos aos agricultores ao abrigo de 
regimes de apoio no âmbito da política 
agrícola comum14.

Or. en

Alteração 116
George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O sistema de aconselhamento agrícola 
deve cobrir, no mínimo, os requisitos e as 
normas que constituem o âmbito da 
condicionalidade. O sistema deve ainda 
cobrir os requisitos a cumprir em relação às 

(11) O sistema de aconselhamento agrícola 
deve cobrir, no mínimo, os requisitos e as 
normas que constituem o âmbito da 
condicionalidade. O sistema deve ainda 
cobrir os requisitos a cumprir em relação às 
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práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente no que respeita aos pagamentos 
diretos, assim como a manutenção da 
superfície agrícola, impostos pelo 
Regulamento (UE) n.º DP/xxxx do 
Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece regras para os pagamentos 
diretos aos agricultores ao abrigo de 
regimes de apoio no âmbito da política 
agrícola comum14. Por último, o sistema 
deve cobrir determinados elementos 
relacionados com a adaptação às alterações 
climáticas e sua atenuação, a 
biodiversidade, a proteção dos recursos 
hídricos, a notificação das doenças dos 
animais e das plantas e a inovação, assim 
como com o desenvolvimento sustentável 
da atividade económica das pequenas
explorações.

práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente no que respeita aos pagamentos 
diretos, assim como a manutenção da 
superfície agrícola, impostos pelo 
Regulamento (UE) n.º DP/xxxx do 
Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece regras para os pagamentos 
diretos aos agricultores ao abrigo de 
regimes de apoio no âmbito da política 
agrícola comum14. Por último, o sistema 
deve cobrir determinados elementos 
relacionados com a adaptação às alterações 
climáticas e sua atenuação, a 
biodiversidade, a proteção dos recursos 
hídricos, a notificação das doenças dos 
animais e das plantas e a inovação, assim 
como, sempre que necessário, com o 
desenvolvimento sustentável da atividade 
económica das explorações.

Or. en

Alteração 117
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A utilização do sistema 
agrometeorológico e a aquisição e melhoria 
de imagens obtidas por satélite devem 
proporcionar à Comissão os meios para 
gerir os mercados agrícolas e facilitar a 
monitorização das despesas agrícolas.

(14) A utilização do sistema 
agrometeorológico e a aquisição e melhoria 
de imagens obtidas por satélite devem 
proporcionar à Comissão os meios para 
gerir os mercados agrícolas, facilitar a 
monitorização das despesas agrícolas e os 
recursos fundamentais à agricultura, 
incluindo os sistemas agroflorestais.

Or. en

Alteração 118
Julie Girling
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Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Com vista a garantir que os montantes 
para o financiamento da PAC respeitam os 
limites máximos anuais, deve ser mantido 
o mecanismo financeiro a que se refere o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 do 
Conselho, de 19 de janeiro de 2009, que 
estabelece regras comuns para os regimes 
de apoio direto aos agricultores no âmbito 
da Política Agrícola Comum e institui 
determinados regimes de apoio aos 
agricultores, que altera os Regulamentos 
(CE) n.º 1290/2005, (CE) n.º 247/2006 e 
(CE) n.º 378/2007 e revoga o Regulamento 
(CE) n.º 1782/200316, através do qual o 
nível do apoio direto é ajustado. Neste 
contexto, é necessário autorizar a 
Comissão a fixar esses ajustamentos, caso 
o Conselho o não faça até 30 de junho do 
ano civil a que esses ajustamentos são 
aplicáveis.

(17) Com vista a garantir que os montantes 
para o financiamento da PAC respeitam os 
limites máximos anuais, deve ser mantido 
o mecanismo financeiro a que se refere o 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 do 
Conselho, de 19 de janeiro de 2009, que 
estabelece regras comuns para os regimes 
de apoio direto aos agricultores no âmbito 
da Política Agrícola Comum e institui 
determinados regimes de apoio aos 
agricultores, que altera os Regulamentos 
(CE) n.º 1290/2005, (CE) n.º 247/2006 e 
(CE) n.º 378/2007 e revoga o Regulamento 
(CE) n.º 1782/200316, através do qual o 
nível do apoio direto é ajustado, se as 
previsões indicarem que o sublimite da 
rubrica 2, com uma margem de segurança 
de 300 milhões de euros, será excedido 
num determinado exercício financeiro. 
Neste contexto, é necessário autorizar a 
Comissão a fixar esses ajustamentos, caso 
o Conselho o não faça até 30 de junho do 
ano civil a que esses ajustamentos são 
aplicáveis.

Or. en

Alteração 119
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A disciplina orçamental implica 
também um exame contínuo da situação 
orçamental a médio prazo. Por 
conseguinte, aquando da apresentação do 
projeto de orçamento para um determinado 

(19) A disciplina orçamental implica 
também um exame contínuo da situação 
orçamental a médio prazo. Por 
conseguinte, aquando da apresentação do 
projeto de orçamento para um determinado 
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ano, a Comissão deve expor as suas 
previsões e a sua análise ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho e propor ao 
legislador medidas adequadas, se for caso 
disso. Além disso, a Comissão deve 
utilizar, plenamente e a qualquer momento, 
as suas competências de gestão com vista a 
assegurar o respeito do limite máximo 
anual e, se necessário, propor ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho ou ao 
Conselho medidas adequadas para corrigir 
a situação orçamental. Se, no termo de um 
exercício orçamental, os pedidos de 
reembolso apresentados pelos 
Estados-Membros não permitirem o 
respeito do limite máximo anual, a 
Comissão deve poder adotar medidas que 
permitam uma distribuição provisória do 
orçamento disponível entre os 
Estados-Membros, proporcionalmente aos 
seus pedidos de reembolso pendentes, bem 
como o respeito do limite máximo fixado 
para o ano em causa. Os pagamentos do 
ano em causa devem ser imputados ao 
exercício orçamental seguinte, devendo, 
igualmente, ser fixado definitivamente o 
montante total do financiamento da UE por 
Estado-Membro, bem como uma 
compensação entre Estados-Membros, a 
fim de respeitar o montante fixado.

ano, a Comissão deve expor as suas 
previsões e a sua análise ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho e propor ao 
legislador medidas adequadas, se for caso 
disso. Além disso, a Comissão deve 
utilizar, plenamente e a qualquer momento, 
as suas competências de gestão com vista a 
assegurar o respeito do limite máximo 
anual e, se necessário, propor ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho ou ao 
Conselho medidas adequadas para corrigir 
a situação orçamental. Se, no termo de um 
exercício orçamental, os pedidos de 
reembolso apresentados pelos 
Estados-Membros não permitirem o 
respeito do limite máximo anual, a 
Comissão deve poder adotar medidas que, 
salvaguardando uma margem de 
300 milhões de euros abaixo do referido 
limite, permita uma distribuição provisória 
do orçamento disponível entre os 
Estados-Membros, proporcionalmente aos 
seus pedidos de reembolso pendentes, bem 
como o respeito do limite máximo fixado 
para o ano em causa. Os pagamentos do 
ano em causa devem ser imputados ao 
exercício orçamental seguinte, devendo, 
igualmente, ser fixado definitivamente o 
montante total do financiamento da UE por 
Estado-Membro, bem como uma 
compensação entre Estados-Membros, a 
fim de respeitar o montante fixado.

Or. en

Justificação

A atual margem de 300 milhões de EUR abaixo do sublimite do FEAGA não deve ser 
eliminada enquanto mecanismo de segurança.

Alteração 120
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Considerando 20
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Texto da Comissão Alteração

(20) Na execução do orçamento, a 
Comissão deve utilizar um sistema mensal 
de alerta e monitorização das despesas 
agrícolas que lhe permita, em caso de risco 
de superação do limite máximo anual, 
tomar o mais rapidamente possível as 
medidas adequadas no âmbito das 
competências de gestão que lhe foram 
conferidas e, se as primeiras se revelarem 
insuficientes, propor outras medidas. A 
Comissão deve apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório 
periódico com uma comparação da 
evolução das despesas efetuadas até à data 
do relatório com os perfis, bem como uma 
avaliação da execução previsível para o 
restante exercício orçamental.

(20) Na execução do orçamento, a 
Comissão deve utilizar um sistema mensal 
de alerta e monitorização das despesas 
agrícolas que lhe permita, em caso de risco 
de superação do limite máximo anual, 
tomar o mais rapidamente possível as 
medidas adequadas no âmbito das 
competências de gestão que lhe foram 
conferidas e, se as primeiras se revelarem 
insuficientes, propor outras medidas, 
salvaguardando a margem indicada no 
considerando 19. A Comissão deve 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório periódico com uma 
comparação da evolução das despesas 
efetuadas até à data do relatório com os 
perfis, bem como uma avaliação da 
execução previsível para o restante 
exercício orçamental.

Or. en

Justificação

De acordo com o considerando 19, a referência à margem de 300 milhões de EUR do 
sublimite do FEAGA deve ser reintroduzida no considerando em questão.

Alteração 121
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Os programas de desenvolvimento 
rural são financiados pelo orçamento da 
União com base em autorizações por 
prestações anuais. Os Estados-Membros 
devem poder dispor, desde o início dos 
programas, dos fundos da União previstos 
para esse fim. É, por conseguinte, 

(23) Os programas de desenvolvimento 
rural são financiados pelo orçamento da 
União com base em autorizações por 
prestações anuais. Os Estados-Membros 
devem poder dispor, desde o início dos 
programas, dos fundos da União previstos 
para esse fim. Se não pretenderem receber 
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necessário prever um sistema de pré-
financiamento devidamente restrito que 
assegure um fluxo regular de fundos, 
permitindo, deste modo, efetuar 
atempadamente os pagamentos aos 
beneficiários abrangidos pelos programas.

um montante a título de pré-
financiamento, os Estados-Membros 
devem informar a Comissão no prazo de 
dois meses a contar da data de tomada da 
decisão. É, por conseguinte, necessário 
prever um sistema de pré-financiamento 
devidamente restrito que assegure um fluxo 
regular de fundos, permitindo, deste modo, 
efetuar atempadamente os pagamentos aos 
beneficiários abrangidos pelos programas. 

Or. en

Justificação

Por forma a aliviar a pressão sobre os orçamentos dos Estados-Membros, aqueles que não 
necessitem de um montante a título de pré-financiamento para dar início aos seus programas 
devem poder decliná-lo.

Alteração 122
Julie Girling

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Os programas de desenvolvimento 
rural são financiados pelo orçamento da 
União com base em autorizações por 
prestações anuais. Os Estados-Membros 
devem poder dispor, desde o início dos 
programas, dos fundos da União previstos 
para esse fim. É, por conseguinte, 
necessário prever um sistema de pré-
financiamento devidamente restrito que 
assegure um fluxo regular de fundos, 
permitindo, deste modo, efetuar 
atempadamente os pagamentos aos 
beneficiários abrangidos pelos programas.

(23) Os programas de desenvolvimento 
rural são financiados pelo orçamento da 
União com base em autorizações por 
prestações anuais. Os Estados-Membros 
devem poder dispor, desde o início dos 
programas, se assim o pretenderem, dos 
fundos da União previstos para esse fim. É, 
por conseguinte, necessário prever um 
sistema de pré-financiamento devidamente 
restrito que assegure um fluxo regular de 
fundos, permitindo, deste modo, efetuar 
atempadamente os pagamentos aos 
beneficiários abrangidos pelos programas.

Or. en
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Alteração 123
Julie Girling

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) O pagamento da ajuda da União aos 
beneficiários deve ser efetuado 
tempestivamente, para que estes a possam 
utilizar de forma eficiente. O 
incumprimento pelos Estados-Membros 
dos prazos de pagamento estabelecidos na 
legislação da União poderá criar problemas 
graves aos beneficiários e pôr em perigo a 
anualidade do orçamento da União. Por 
conseguinte, devem ser excluídas do 
financiamento da União as despesas 
efetuadas em desrespeito dos prazos de 
pagamento. Para observância do princípio 
da proporcionalidade, a Comissão deve 
poder estabelecer disposições que 
prevejam as exceções a essa regra geral. 
Este princípio, constante do Regulamento 
(CE) n.º 1290/2005, deve ser mantido e 
aplicado, tanto ao FEAGA como ao 
FEADER. Se pagarem tardiamente, os 
Estados-Membros devem, a expensas 
suas, acrescentar juros ao montante em 
causa, a fim de compensarem os 
beneficiários. Esta disposição pode 
constituir um incentivo para os 
Estados-Membros respeitarem os prazos 
de pagamento e pode oferecer aos 
beneficiários mais garantias de que serão 
pagos atempadamente ou de que, pelo 
menos, serão compensados em caso de 
pagamento tardio.

(25) O pagamento da ajuda da União aos 
beneficiários deve ser efetuado 
tempestivamente, para que estes a possam 
utilizar de forma eficiente. O 
incumprimento pelos Estados-Membros 
dos prazos de pagamento estabelecidos na 
legislação da União poderá criar problemas 
graves aos beneficiários e pôr em perigo a 
anualidade do orçamento da União. Por 
conseguinte, devem ser excluídas do 
financiamento da União as despesas 
efetuadas em desrespeito dos prazos de 
pagamento. Para observância do princípio 
da proporcionalidade, a Comissão deve 
poder estabelecer disposições que 
prevejam as exceções a essa regra geral. 
Este princípio, constante do Regulamento 
(CE) n.º 1290/2005, deve ser mantido e 
aplicado, tanto ao FEAGA como ao 
FEADER.

Or. en

Alteração 124
Marian Harkin
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Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) O pagamento da ajuda da União aos 
beneficiários deve ser efetuado 
tempestivamente, para que estes a possam 
utilizar de forma eficiente. O 
incumprimento pelos Estados-Membros 
dos prazos de pagamento estabelecidos na 
legislação da União poderá criar problemas 
graves aos beneficiários e pôr em perigo a 
anualidade do orçamento da União. Por 
conseguinte, devem ser excluídas do 
financiamento da União as despesas 
efetuadas em desrespeito dos prazos de 
pagamento. Para observância do princípio 
da proporcionalidade, a Comissão deve 
poder estabelecer disposições que 
prevejam as exceções a essa regra geral. 
Este princípio, constante do Regulamento 
(CE) n.º 1290/2005, deve ser mantido e 
aplicado, tanto ao FEAGA como ao 
FEADER. Se pagarem tardiamente, os 
Estados-Membros devem, a expensas suas, 
acrescentar juros ao montante em causa, a 
fim de compensarem os beneficiários. Esta 
disposição pode constituir um incentivo 
para os Estados-Membros respeitarem os 
prazos de pagamento e pode oferecer aos
beneficiários mais garantias de que serão 
pagos atempadamente ou de que, pelo 
menos, serão compensados em caso de 
pagamento tardio.

(25) O pagamento da ajuda da União aos 
beneficiários deve ser efetuado 
tempestivamente, para que estes a possam 
utilizar de forma eficiente. O 
incumprimento pelos Estados-Membros 
dos prazos de pagamento estabelecidos na 
legislação da União poderá criar problemas 
graves aos beneficiários e pôr em perigo a 
anualidade do orçamento da União. Por 
conseguinte, devem ser excluídas do
financiamento da União as despesas 
efetuadas em desrespeito dos prazos de 
pagamento. Para observância do princípio 
da proporcionalidade, a Comissão deve 
poder estabelecer disposições que 
prevejam as exceções a essa regra geral. 
Este princípio, constante do Regulamento 
(CE) n.º 1290/2005, deve ser mantido e 
aplicado, tanto ao FEAGA como ao 
FEADER. Se pagarem tardiamente, os 
Estados-Membros devem, a expensas suas, 
acrescentar juros ao montante em causa, a 
fim de compensarem os beneficiários. Esta 
disposição pode constituir um incentivo 
para os Estados-Membros respeitarem os 
prazos de pagamento e pode oferecer aos 
beneficiários mais garantias de que serão 
pagos atempadamente ou de que, pelo 
menos, serão compensados em caso de 
pagamento tardio. Uma observância 
rigorosa da interpretação dos 
regulamentos que regem a elegibilidade 
para acesso aos fundos simplificaria a 
execução dos projetos elegíveis ao abrigo 
do FEADER e as atividades de 
financiamentos.

Or. en

Alteração 125
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward
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Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Nos termos da legislação agrícola 
setorial, os Estados-Membros devem 
transmitir, nos prazos estabelecidos, 
informações sobre o número de controlos 
realizados e os respetivos resultados. As 
estatísticas relativas aos controlos são 
utilizadas para determinar a taxa de erro ao 
nível dos Estados-Membros e, de um modo 
mais geral, para controlar a gestão do 
FEAGA e do FEADER. São importantes 
para a Comissão se certificar de que os 
fundos estão a ser corretamente geridos e 
constituem um elemento essencial para a 
declaração de fiabilidade anual. Atento o 
caráter essencial destas informações 
estatísticas e tendo em vista assegurar que 
os Estados-Membros cumprem 
atempadamente as suas obrigações de 
transmissão, é necessário prever um 
mecanismo que seja dissuasor da 
transmissão tardia dos dados requeridos e 
proporcional ao défice de dados. Em 
consequência, importa estabelecer 
disposições que permitam à Comissão 
suspender parcialmente os pagamentos 
mensais ou intercalares relativamente aos 
quais a informação estatística pertinente 
não tenha sido transmitida atempadamente.

(27) Nos termos da legislação agrícola 
setorial, os Estados-Membros devem 
transmitir, nos prazos estabelecidos, 
informações sobre o número de controlos 
realizados e os respetivos resultados. As 
estatísticas relativas aos controlos são 
utilizadas para determinar a taxa de erro ao 
nível dos Estados-Membros e, de um modo 
mais geral, para controlar a gestão do 
FEAGA e do FEADER. São importantes 
para a Comissão se certificar de que os 
fundos estão a ser corretamente geridos e 
constituem um elemento essencial para a 
declaração de fiabilidade anual. Atento o 
caráter essencial destas informações 
estatísticas e tendo em vista assegurar que 
os Estados-Membros cumprem 
atempadamente as suas obrigações de 
transmissão, é necessário prever um 
mecanismo que seja proporcional e 
dissuasor da transmissão tardia dos dados 
requeridos e proporcional ao défice de 
dados. Em consequência, importa 
estabelecer disposições que permitam à 
Comissão suspender parcialmente os 
pagamentos mensais ou intercalares 
relativamente aos quais a informação 
estatística pertinente não tenha sido 
transmitida atempadamente, limitando esta 
medida às situações em que os atrasos 
coloquem em risco o mecanismo de 
quitação do orçamento anual, de acordo 
com o princípio da proporcionalidade.

Or. en

Alteração 126
Julie Girling
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Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Nos termos da legislação agrícola 
setorial, os Estados-Membros devem 
transmitir, nos prazos estabelecidos, 
informações sobre o número de controlos 
realizados e os respetivos resultados. As 
estatísticas relativas aos controlos são 
utilizadas para determinar a taxa de erro ao 
nível dos Estados-Membros e, de um modo 
mais geral, para controlar a gestão do 
FEAGA e do FEADER. São importantes 
para a Comissão se certificar de que os 
fundos estão a ser corretamente geridos e 
constituem um elemento essencial para a 
declaração de fiabilidade anual. Atento o 
caráter essencial destas informações 
estatísticas e tendo em vista assegurar que 
os Estados-Membros cumprem 
atempadamente as suas obrigações de 
transmissão, é necessário prever um 
mecanismo que seja dissuasor da 
transmissão tardia dos dados requeridos e 
proporcional ao défice de dados. Em 
consequência, importa estabelecer 
disposições que permitam à Comissão 
suspender parcialmente os pagamentos 
mensais ou intercalares relativamente aos 
quais a informação estatística pertinente 
não tenha sido transmitida 
atempadamente.

(27) Nos termos da legislação agrícola 
setorial, os Estados-Membros devem 
transmitir, nos prazos estabelecidos, 
informações sobre o número de controlos 
realizados e os respetivos resultados. As 
estatísticas relativas aos controlos são 
utilizadas para determinar a taxa de erro ao 
nível dos Estados-Membros e, de um modo 
mais geral, para controlar a gestão do 
FEAGA e do FEADER. São importantes 
para a Comissão se certificar de que os 
fundos estão a ser corretamente geridos e 
constituem um elemento essencial para a 
declaração de fiabilidade anual.

Or. en

Alteração 127
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) O financiamento das medidas e ações (30) O financiamento das medidas e ações 
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exigidas pela PAC implicará, em parte, 
uma gestão partilhada. Para garantir uma 
boa gestão dos fundos da União, a 
Comissão deve realizar controlos à gestão 
dos fundos pelas autoridades dos 
Estados-Membros que procedem aos 
pagamentos. Convém determinar a 
natureza dos controlos a efetuar pela 
Comissão e precisar as suas 
responsabilidades em matéria de execução 
do orçamento, bem como clarificar as 
obrigações de cooperação que incumbem 
aos Estados-Membros.

exigidas pela PAC implicará, em parte, 
uma gestão partilhada. Para garantir uma 
boa gestão dos fundos da União, a 
Comissão deve realizar os controlos 
necessários à gestão dos fundos pelas 
autoridades dos Estados-Membros que 
procedem aos pagamentos. Convém 
determinar as regras e os princípios gerais 
que servirão de base à atuação da 
Comissão durante a realização dos 
controlos e a natureza dos controlos a 
efetuar pela Comissão e precisar as suas 
responsabilidades em matéria de execução 
do orçamento, bem como clarificar as 
obrigações de cooperação que incumbem 
aos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 128
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Para que a Comissão possa cumprir a 
sua obrigação de verificar a existência e o 
bom funcionamento, nos 
Estados-Membros, de sistemas de gestão e 
de controlo das despesas da União e sem 
prejuízo dos controlos realizados pelos 
Estados-Membros, é necessário prever 
verificações por pessoas mandatadas pela 
Comissão, bem como a possibilidade de 
esta solicitar assistência aos 
Estados-Membros.

(31) Para que a Comissão possa cumprir a 
sua obrigação de verificar a existência e o 
bom funcionamento, nos 
Estados-Membros, de sistemas de gestão e 
de controlo das despesas da União e tendo 
em conta o princípio da 
proporcionalidade, o nível de confiança
na fiabilidade dos sistemas nacionais de 
controlo e gestão, o desempenho global 
dos controlos nacionais na série de 
verificações que a Comissão tem de 
efetuar, é necessário prever verificações 
por pessoas mandatadas pela Comissão, 
bem como a possibilidade de esta solicitar 
assistência aos Estados-Membros

Or. en
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Alteração 129
Julie Girling

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Sendo responsável pela boa aplicação 
da legislação da União, nos termos do 
artigo 17.º do Tratado da União Europeia, a 
Comissão deve decidir se as despesas 
efetuadas pelos Estados-Membros estão 
conformes com a legislação da União. Os 
Estados-Membros devem poder justificar 
as suas decisões de pagamento e recorrer à 
conciliação em caso de desacordo com a 
Comissão. A fim de dar aos 
Estados-Membros garantias jurídicas e 
financeiras relativamente às despesas 
efetuadas no passado, deve ser fixado o 
período máximo para que a Comissão 
decida as consequências financeiras que o 
incumprimento deve ter. No que se refere 
ao FEADER, o procedimento de 
apuramento da conformidade deve estar em 
consonância com as disposições relativas 
às correções financeiras a efetuar pela 
Comissão, constantes da parte 2 do 
Regulamento (UE) n.º CR/xxx.

(34) Sendo responsável pela boa aplicação 
da legislação da União, nos termos do 
artigo 17.º do Tratado da União Europeia, a 
Comissão deve decidir se as despesas 
efetuadas pelos Estados-Membros estão 
conformes com a legislação da União, 
baseando a sua decisão, quando aplicável, 
numa avaliação dos riscos efetivos para 
os fundos agrícolas. Os Estados-Membros 
devem poder justificar as suas decisões de 
pagamento e recorrer à conciliação em 
caso de desacordo com a Comissão. A fim 
de dar aos Estados-Membros garantias 
jurídicas e financeiras relativamente às 
despesas efetuadas no passado, deve ser 
fixado o período máximo para que a 
Comissão decida as consequências 
financeiras que o incumprimento deve ter. 
No que se refere ao FEADER, o 
procedimento de apuramento da 
conformidade deve estar em consonância 
com as disposições relativas às correções 
financeiras a efetuar pela Comissão, 
constantes da parte 2 do Regulamento (UE) 
n.º CR/xxx.

Or. en

Alteração 130
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Os procedimentos de recuperação (36) Os procedimentos de recuperação 
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utilizados pelos Estados-Membros podem 
ter como efeito atrasar a recuperação dos 
montantes durante vários anos, sem 
nenhuma certeza de recuperação efetiva 
dos mesmos. Os custos induzidos por esses 
procedimentos podem também ser 
desproporcionados em relação às 
recuperações efetuadas ou realizáveis. Por 
conseguinte, convém permitir que, em 
determinados casos, os Estados-Membros 
possam desistir dos procedimentos de 
recuperação.

utilizados pelos Estados-Membros podem 
ter como efeito atrasar a recuperação dos 
montantes durante vários anos, sem 
nenhuma certeza de recuperação efetiva 
dos mesmos. Os custos induzidos por esses 
procedimentos podem também ser 
desproporcionados em relação às 
recuperações efetuadas ou realizáveis. Tal 
também se aplica às recuperações de 
pagamentos indevidos e juros inferiores a 
um determinado limite mínimo. Nestes 
casos, também se deve garantir a relação 
de custo/benefício. Por conseguinte, 
convém permitir que, em determinados 
casos, os Estados-Membros possam desistir 
dos procedimentos de recuperação.

Or. de

Justificação

A recuperação de montantes reduzidos provoca uma carga burocrática considerável. Por 
conseguinte, os valores inferiores a um determinado limite mínimo não devem ser 
recuperados, garantindo-se assim a relação de custo/benefício.

Alteração 131
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Com vista a proteger os interesses 
financeiros do orçamento da União, é 
necessário que os Estados-Membros 
tomem medidas para se assegurarem de 
que as operações financiadas pelo FEAGA 
e pelo FEADER são efetivamente 
realizadas e corretamente executadas. É 
igualmente necessário que os 
Estados-Membros previnam, detetem e 
tratem eficazmente qualquer irregularidade 
ou incumprimento das obrigações 
cometidos pelos beneficiários. Para o 

(37) Com vista a proteger os interesses 
financeiros do orçamento da União, é 
necessário que os Estados-Membros 
tomem medidas para se assegurarem de 
que as operações financiadas pelo FEAGA 
e pelo FEADER são efetivamente 
realizadas e corretamente executadas. É 
igualmente necessário que os 
Estados-Membros previnam, detetem e 
tratem eficazmente qualquer irregularidade 
ou incumprimento das obrigações 
cometidos pelos beneficiários. Para o 
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efeito, deve ser aplicável o Regulamento 
(CE, Euratom) n.º 2988/95 do Conselho, de 
18 de dezembro de 1995, relativo à 
proteção dos interesses financeiros das 
Comunidades Europeias22.

efeito, deve ser aplicável o Regulamento 
(CE, Euratom) n.º 2988/95 do Conselho, de 
18 de dezembro de 1995, relativo à 
proteção dos interesses financeiros das 
Comunidades Europeias22. No sentido de 
assegurar a coerência das prioridades e 
objetivos políticos da UE, a amplitude dos 
eventuais riscos para os interesses 
financeiros do orçamento da União deve 
igualmente incluir os riscos para o 
ambiente e para a saúde pública, uma vez 
que os custos associados a estes domínios 
são transpostos para outros domínios da 
despesa pública, incluindo da UE. A 
minimização dos custos adicionais 
noutros domínios deve permitir assegurar 
uma gestão eficiente da despesa pública.

Or. en

Alteração 132
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) As disposições relativas a princípios 
gerais aplicáveis a controlos, retiradas, 
reduções ou exclusões dos pagamentos e à 
imposição de sanções encontram-se 
dispersas por diversos regulamentos 
agrícolas setoriais. Essas disposições 
devem ser agrupadas num mesmo quadro 
jurídico horizontal e abranger as 
obrigações dos Estados-Membros em 
matéria de controlos administrativos e no 
local e as regras aplicáveis à recuperação, 
redução e exclusão da ajuda. Devem ser 
igualmente estabelecidas regras em matéria 
de controlo de obrigações não 
necessariamente associadas ao pagamento 
de uma ajuda.

(38) As disposições relativas a princípios 
gerais aplicáveis a controlos, retiradas, 
reduções ou exclusões dos pagamentos e à 
imposição de sanções encontram-se 
dispersas por diversos regulamentos 
agrícolas setoriais. Essas disposições 
devem ser agrupadas num mesmo quadro 
jurídico horizontal e abranger as 
obrigações dos Estados-Membros em 
matéria de controlos administrativos e no 
local e as regras aplicáveis à recuperação, 
redução e exclusão da ajuda. Devem ser 
igualmente estabelecidas regras em matéria 
de controlo de obrigações não 
necessariamente associadas ao pagamento 
de uma ajuda. A fim de transmitir 
orientações claras e coerentes aos 
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agricultores, importa que as regras de 
elegibilidade que lhes são comunicadas 
ou que são aplicadas pelos inspetores ao 
determinarem as áreas elegíveis sejam 
interpretadas por forma a garantir que os 
sistemas agrícolas de elevado valor 
natural não sejam penalizados e que os 
controlos de elegibilidade não resultem 
numa diminuição da qualidade ambiental 
ou da biodiversidade dos sistemas 
agrícolas.

Or. en

Alteração 133
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) As disposições relativas a princípios 
gerais aplicáveis a controlos, retiradas, 
reduções ou exclusões dos pagamentos e à 
imposição de sanções encontram-se 
dispersas por diversos regulamentos 
agrícolas setoriais. Essas disposições 
devem ser agrupadas num mesmo quadro 
jurídico horizontal e abranger as 
obrigações dos Estados-Membros em 
matéria de controlos administrativos e no 
local e as regras aplicáveis à recuperação, 
redução e exclusão da ajuda. Devem ser 
igualmente estabelecidas regras em matéria 
de controlo de obrigações não 
necessariamente associadas ao pagamento 
de uma ajuda.

(38) As disposições relativas a princípios 
gerais aplicáveis a controlos, retiradas, 
reduções ou exclusões dos pagamentos e à 
imposição de sanções administrativas 
proporcionais encontram-se dispersas por 
diversos regulamentos agrícolas setoriais. 
Essas disposições devem ser agrupadas 
num mesmo quadro jurídico horizontal e 
abranger as obrigações dos 
Estados-Membros em matéria de controlos 
administrativos e no local, designadamente 
os princípios gerais e critérios aplicáveis,
e as regras relativas à recuperação, redução 
e exclusão da ajuda. Devem ser igualmente 
estabelecidas regras em matéria de controlo 
de obrigações não necessariamente 
associadas ao pagamento de uma ajuda.

Or. en

Alteração 134
Julie Girling
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Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) As disposições relativas a princípios 
gerais aplicáveis a controlos, retiradas, 
reduções ou exclusões dos pagamentos e à 
imposição de sanções encontram-se 
dispersas por diversos regulamentos 
agrícolas setoriais. Essas disposições 
devem ser agrupadas num mesmo quadro 
jurídico horizontal e abranger as 
obrigações dos Estados-Membros em 
matéria de controlos administrativos e no 
local e as regras aplicáveis à recuperação, 
redução e exclusão da ajuda. Devem ser 
igualmente estabelecidas regras em matéria 
de controlo de obrigações não 
necessariamente associadas ao pagamento 
de uma ajuda.

(38) As disposições relativas a princípios 
gerais aplicáveis a controlos, retiradas, 
reduções ou exclusões dos pagamentos e à 
imposição de sanções encontram-se 
dispersas por diversos regulamentos 
agrícolas setoriais. Essas disposições 
devem ser agrupadas num mesmo quadro 
jurídico horizontal e abranger as 
obrigações dos Estados-Membros em 
matéria de controlos administrativos e no 
local e as regras aplicáveis à recuperação, 
redução e exclusão da ajuda. Devem ser 
igualmente estabelecidas regras em matéria 
de redução dos controlos nos casos em 
que sejam aceites taxas de erro e de 
controlo de obrigações não 
necessariamente associadas ao pagamento 
de uma ajuda.

Or. en

Alteração 135
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de regulamento
Considerando 38-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(38-A) O presente regulamento deve 
constituir um forte incentivo para que os 
Estados-Membros reduzam o número de 
controlos no local nos casos em que a 
taxa de erro se encontre a um nível 
aceitável. Isso refere-se em particular às 
disposições aplicáveis relativas ao sistema 
integrado de gestão e de controlo.

Or. pl



PE492.777v02-00 28/188 AM\910033PT.doc

PT

Alteração 136
Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Considerando 38-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(38-A)Um sistema justo de sanções 
impostas aos agricultores pelas 
irregularidades deve excluir sanções 
duplas e a aplicação simultânea de 
sanções administrativas ao abrigo do
presente regulamento e de sanções penais 
ao abrigo do direito penal, exceto nos 
casos de dolo.

Or. pl

Alteração 137
Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Considerando 38-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(38-B) Nenhuma sanção administrativa, 
incluindo a obrigação de reembolso por 
parte do agricultor dos pagamentos 
recebidos, deve ser aplicada por razões de 
circunstâncias objetivas ou de situações 
que não dependem do agricultor, em 
particular sinistros.

Or. pl

Alteração 138
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Considerando 41
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Texto da Comissão Alteração

(41) Devem ser mantidos os principais 
elementos do sistema integrado de gestão e 
de controlo, nomeadamente as disposições 
relativas a uma base de dados 
informatizada, um sistema de identificação 
das parcelas agrícolas, aos pedidos de 
ajuda ou aos pedidos de pagamento e a um 
sistema de identificação e registo dos 
direitos ao pagamento.

(41) Devem ser mantidos os principais 
elementos do sistema integrado de gestão e 
de controlo, nomeadamente as disposições 
relativas a uma base de dados 
informatizada, um sistema de identificação 
das parcelas agrícolas, aos pedidos de 
ajuda ou aos pedidos de pagamento e a um 
sistema de identificação e registo dos 
direitos ao pagamento. Os 
Estados-Membros podem utilizar os meios 
tecnológicos adequados para a 
configuração destes sistemas.

Or. en

Alteração 139
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Devem ser mantidos os principais 
elementos do sistema integrado de gestão e 
de controlo, nomeadamente as disposições 
relativas a uma base de dados 
informatizada, um sistema de identificação 
das parcelas agrícolas, aos pedidos de 
ajuda ou aos pedidos de pagamento e a um 
sistema de identificação e registo dos 
direitos ao pagamento.

(41) Devem ser mantidos a um nível 
adequado os principais elementos do 
sistema integrado de gestão e de controlo, 
nomeadamente as disposições relativas a 
uma base de dados informatizada, um 
sistema de identificação das parcelas 
agrícolas, aos pedidos de ajuda ou aos 
pedidos de pagamento e a um sistema de 
identificação e registo dos direitos ao 
pagamento, levando, ao mesmo tempo, em 
devida conta a necessidade de não impor 
encargos administrativos desnecessários 
aos agricultores e ao Estado.

Or. en

Alteração 140
Mairead McGuinness
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Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Devem ser mantidos os principais 
elementos do sistema integrado de gestão e 
de controlo, nomeadamente as disposições 
relativas a uma base de dados 
informatizada, um sistema de identificação 
das parcelas agrícolas, aos pedidos de 
ajuda ou aos pedidos de pagamento e a um 
sistema de identificação e registo dos 
direitos ao pagamento.

(41) Devem ser mantidos a um nível 
adequado os principais elementos do 
sistema integrado de gestão e de controlo, 
nomeadamente as disposições relativas a 
uma base de dados informatizada, um 
sistema de identificação das parcelas 
agrícolas, aos pedidos de ajuda ou aos 
pedidos de pagamento e a um sistema de 
identificação e registo dos direitos ao 
pagamento, levando, ao mesmo tempo, em 
devida conta a necessidade de não impor 
encargos administrativos desnecessários 
aos agricultores e ao Estado.

Or. en

Alteração 141
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de regulamento
Considerando 41-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(41-A) Os Estados-Membros devem ser 
autorizados a apresentar pedidos de ajuda 
e pedidos de pagamento válidos durante 
vários anos, sobretudo em relação aos 
agricultores que seguem um modelo de 
produção agrícola permanente ou 
tradicional.

Or. pl

Alteração 142
Julie Girling
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Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) Os pagamentos previstos nos regimes 
de apoio da União abrangidos pelo sistema 
integrado devem ser efetuados pelas 
autoridades nacionais competentes aos 
beneficiários na íntegra, sob reserva das 
reduções estabelecidas no presente 
regulamento, e nos prazos fixados. A fim 
de tornar mais flexível a gestão dos 
pagamentos diretos, os Estados-Membros 
devem ser autorizados a proceder aos 
pagamentos diretos abrangidos pelo 
sistema integrado em duas prestações por 
ano, no máximo.

(42) Os pagamentos previstos nos regimes 
de apoio da União abrangidos pelo sistema 
integrado devem ser efetuados aos 
beneficiários na íntegra, sob reserva das 
reduções estabelecidas no presente 
regulamento, e nos prazos fixados. A fim
de tornar mais flexível a gestão dos 
pagamentos diretos, os Estados-Membros 
devem ser autorizados a proceder aos 
pagamentos diretos abrangidos pelo 
sistema integrado em duas prestações por 
ano, no máximo.

Or. en

Alteração 143
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposta de regulamento
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) O Regulamento (CE) n.º 1782/2003 
do Conselho, de 29 de setembro de 2003, 
que estabelece regras comuns para os 
regimes de apoio direto no âmbito da 
política agrícola comum e institui 
determinados regimes de apoio aos 
agricultores e altera os Regulamentos 
(CEE) n.º 2019/93, (CE) n.º 1452/2001, 
(CE) n.º 1453/2001, (CE) n.º 1454/2001, 
(CE) n.º 1868/94, (CE) n.º 1251/1999, 
(CE) n.º 1254/1999, (CE) n.º 1673/2000, 
(CEE) n.º 2358/71, e (CE) n.º 2529/200125, 
que foi substituído pelo Regulamento (CE) 
n.º 73/2009, estabelecia o princípio de que 
o pagamento integral aos beneficiários de 
alguns apoios no âmbito da PAC deve ser 
sujeito ao cumprimento de regras relativas 

(50) O Regulamento (CE) n.º 1782/2003 
do Conselho, de 29 de setembro de 2003, 
que estabelece regras comuns para os 
regimes de apoio direto no âmbito da 
política agrícola comum e institui 
determinados regimes de apoio aos 
agricultores e altera os Regulamentos 
(CEE) n.º 2019/93, (CE) n.º 1452/2001, 
(CE) n.º 1453/2001, (CE) n.º 1454/2001, 
(CE) n.º 1868/94, (CE) n.º 1251/1999, 
(CE) n.º 1254/1999, (CE) n.º 1673/2000, 
(CEE) n.º 2358/71, e (CE) n.º 2529/200125, 
que foi substituído pelo Regulamento (CE) 
n.º 73/2009, estabelecia o princípio de que 
o pagamento integral aos beneficiários de 
alguns apoios no âmbito da PAC deve ser 
sujeito ao cumprimento de regras relativas 
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à gestão das terras, à produção e à 
atividade agrícolas. Este princípio foi 
subsequentemente refletido no 
Regulamento (CE) n.º 1698/2005 do 
Conselho, de 20 de setembro de 2005, 
relativo ao apoio ao desenvolvimento rural 
pelo Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER)26 e no 
Regulamento (CE) n.º 1234/2007 do 
Conselho, de 22 de outubro de 2007, que 
estabelece uma organização comum dos 
mercados agrícolas e disposições 
específicas para certos produtos agrícolas 
(Regulamento «OCM única»)27. No âmbito 
deste sistema de «condicionalidade», os 
Estados-Membros devem impor sanções 
sob a forma de redução ou exclusão do 
apoio recebido no âmbito da PAC.

à gestão das terras, à produção e à
atividade agrícolas. Este princípio foi 
subsequentemente refletido no 
Regulamento (CE) n.º 1698/2005 do 
Conselho, de 20 de setembro de 2005, 
relativo ao apoio ao desenvolvimento rural 
pelo Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER)26 e no 
Regulamento (CE) n.º 1234/2007 do 
Conselho, de 22 de outubro de 2007, que 
estabelece uma organização comum dos 
mercados agrícolas e disposições 
específicas para certos produtos agrícolas 
(Regulamento «OCM única»)27. No âmbito 
deste sistema de «condicionalidade», os 
Estados-Membros devem impor sanções 
administrativas sob a forma de redução ou 
exclusão do apoio recebido no âmbito da 
PAC, em conformidade com o princípio 
da proporcionalidade e tendo em conta os 
critérios gerais de determinação das 
sanções nos termos do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 144
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(51) O sistema de condicionalidade é 
integrado nas normas básicas da PAC em 
matéria de ambiente, alterações climáticas, 
boas condições agrícolas e ambientais dos 
solos, saúde pública, saúde animal, 
fitossanidade e bem-estar dos animais. Esta 
ligação visa contribuir para o 
desenvolvimento de uma agricultura 
sustentável através de uma maior 
sensibilização dos beneficiários para a 
necessidade de cumprirem essas normas 

(51) O sistema de condicionalidade é 
integrado nas normas básicas da PAC em 
matéria de ambiente, alterações climáticas, 
boas condições agrícolas e ambientais dos 
solos, saúde pública, saúde animal, 
fitossanidade e bem-estar dos animais. Esta 
ligação visa contribuir para o 
desenvolvimento de uma agricultura 
sustentável através de uma maior 
sensibilização dos beneficiários para a 
necessidade de cumprirem essas normas 
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básicas. Visa ainda contribuir para tornar a 
PAC mais compatível com as expectativas 
da sociedade, mediante o reforço da 
coerência entre esta política e as políticas 
no domínio do ambiente, saúde pública, 
saúde animal, fitossanidade e bem-estar 
dos animais.

básicas. Visa ainda contribuir para tornar a 
PAC mais compatível com as expectativas 
da sociedade, mediante o reforço da 
coerência entre esta política e as políticas 
no domínio do ambiente, saúde pública, 
saúde animal, fitossanidade e bem-estar 
dos animais. A PAC não deve implicar 
prejuízos: uma significativa 
condicionalidade e a obrigatoriedade de 
ecologização devem constituir a base de 
referência para a sustentabilidade, um 
contrato com a sociedade para garantir 
aos cidadãos que os dinheiros públicos 
são aplicados em bens públicos e não 
geram novos custos na eliminação da 
poluição ambiental, na resolução das 
crises de saúde pública, dos custos de uma 
reduzida fertilidade e produtividade, etc. 
Consequentemente, uma boa base de 
referência para a sustentabilidade deve 
ser aplicada através de medidas de 
condicionalidade e ecologização, de modo 
a assegurar a eficácia orçamental e a 
minimizar a transposição de custos para 
outras áreas da despesa pública. 

Or. en

Justificação

Em primeiro lugar, os requisitos legais de gestão (RLG) representam já o mínimo legal da 
qualidade ambiental em todas as leis relevantes do acervo, pelo que  uma significativa 
condicionalidade e a obrigatoriedade de ecologização devem constituir a «base de referência 
para a sustentabilidade». Em segundo lugar, ao reduzir as externalidades negativas, uma 
PAC pautada pelo «não prejuízo» assegura a eficácia orçamental e a eficiência da despesa 
pública, bem como a eficiência em termos de ciclos de nutrientes, água e energia nos 
agroecossistemas.

Alteração 145
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) O sistema de condicionalidade é parte (52) O sistema de condicionalidade é parte 
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integrante da PAC e deve, por conseguinte, 
ser mantido. No entanto, o seu âmbito, que 
presentemente consiste em listas separadas 
dos requisitos legais de gestão e das 
normas em matéria de boas condições 
agrícolas e ambientais dos solos, deve ser 
racionalizado de modo a assegurar a sua 
coerência e a aumentar a sua visibilidade. 
Para o efeito, os requisitos e normas devem 
ser organizados numa única lista e 
agrupados por domínios e questões. A 
experiência também tem mostrado que 
certos requisitos no âmbito da 
condicionalidade não são suficientemente 
pertinentes à atividade agrícola ou à 
superfície da exploração ou dizem mais 
respeito às autoridades nacionais do que 
aos beneficiários. Torna-se, por 
conseguinte, oportuno proceder a 
ajustamentos neste âmbito. 
Consequentemente, devem estabelecer-se 
normas relativas à manutenção de prados 
permanentes em 2014 e 2015.

integrante da PAC e deve, por conseguinte, 
ser mantido. No entanto, o seu âmbito, que 
presentemente consiste em listas separadas 
dos requisitos legais de gestão e das 
normas em matéria de boas condições 
agrícolas e ambientais dos solos, deve ser 
racionalizado de modo a assegurar a sua 
coerência e a aumentar a sua visibilidade, 
sem reduzir a qualidade ambiental. Para o 
efeito, os requisitos e normas devem ser 
organizados numa única lista e agrupados 
por domínios e questões. A experiência 
também tem mostrado que certos requisitos 
no âmbito da condicionalidade não são 
suficientemente pertinentes à atividade 
agrícola ou à superfície da exploração ou 
dizem mais respeito às autoridades 
nacionais do que aos beneficiários. Torna-
se, por conseguinte, oportuno proceder a 
ajustamentos neste âmbito. 
Consequentemente, devem estabelecer-se 
normas relativas à manutenção de 
pastagens permanentes em parcelas.

Or. en

Alteração 146
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

(53) Os requisitos legais de gestão devem 
ser integralmente transpostos pelos 
Estados-Membros, a fim de se tornarem 
operacionais ao nível das explorações e 
assegurarem a necessária igualdade de 
tratamento entre os agricultores.

(53) Os requisitos legais de gestão devem 
ser integralmente transpostos pelos 
Estados-Membros, a fim de se tornarem 
operacionais ao nível das explorações e 
assegurarem a necessária igualdade de 
tratamento entre os agricultores. A 
Comissão deve fornecer orientações para 
a interpretação das regras relativas à 
identificação e registo de animais, em 
cumprimento do princípio de 
condicionalidade. Essas orientações 
devem manter um certo nível de 
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tolerância na medida em que, sobretudo 
no caso dos sistemas eletrónicos, nem 
sempre é possível obter um grau de 
precisão de 100 %. À semelhança do 
verificado no caso dos sistemas 
eletrónicos, as orientações devem, sempre 
que necessário, proporcionar flexibilidade 
ao nível da exploração agrícola por forma 
a obter o necessário equilíbrio entre a 
salvaguarda do espírito da legislação e a 
aplicação de sanções administrativas 
proporcionais no caso exclusivo de 
não-conformidade direta e 
inequivocamente atribuível aos 
beneficiários, em especial no que respeita 
a falhas repetidas na tecnologia utilizada.

Or. en

Justificação

Muitas vezes, os sistemas de identificação eletrónica não proporcionam uma precisão de 
100 %. Este facto deve ser considerado em todas as orientações da Comissão.

Alteração 147
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

(54) No que se refere à Diretiva 
2000/60/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de outubro de 2000, que 
estabelece um quadro de ação 
comunitária no domínio da política da 
água28, as disposições em matéria de 
condicionalidade só estarão operacionais 
depois de todos os Estados-Membros as 
terem transposto integralmente, 
incluindo, nomeadamente, obrigações 
claras para os agricultores. Em 
conformidade com a diretiva, os requisitos 
ao nível da exploração agrícola serão 
aplicados o mais tardar em 1 de janeiro de 

Suprimido



PE492.777v02-00 36/188 AM\910033PT.doc

PT

2013.

Or. de

Alteração 148
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

(54) No que se refere à Diretiva 
2000/60/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de outubro de 2000, que 
estabelece um quadro de ação 
comunitária no domínio da política da 
água28, as disposições em matéria de 
condicionalidade só estarão operacionais 
depois de todos os Estados-Membros as 
terem transposto integralmente, 
incluindo, nomeadamente, obrigações 
claras para os agricultores. Em 
conformidade com a diretiva, os requisitos 
ao nível da exploração agrícola serão 
aplicados o mais tardar em 1 de janeiro de 
2013.

Suprimido

Or. en

Justificação

É inadequada a inclusão da Diretiva-Quadro da Água como requisito de condicionalidade, 
uma vez que os seus objetivos são estabelecidos em termos de estatuto das massas de água e 
não em termos de medidas que os agricultores (ou terceiros) devem adotar. É pouco provável 
que um problema numa massa de água abrangido pela DQA seja atribuível a um só 
agricultor.

Alteração 149
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Considerando 54
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Texto da Comissão Alteração

(54) No que se refere à Diretiva 
2000/60/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de outubro de 2000, que 
estabelece um quadro de ação 
comunitária no domínio da política da 
água28, as disposições em matéria de 
condicionalidade só estarão operacionais 
depois de todos os Estados-Membros as 
terem transposto integralmente, 
incluindo, nomeadamente, obrigações 
claras para os agricultores. Em 
conformidade com a diretiva, os requisitos 
ao nível da exploração agrícola serão 
aplicados o mais tardar em 1 de janeiro de 
2013.

Suprimido

Or. en

Alteração 150
George Lyon

Proposta de regulamento
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

(54) No que se refere à Diretiva 
2000/60/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de outubro de 2000, que 
estabelece um quadro de ação comunitária 
no domínio da política da água28, as 
disposições em matéria de 
condicionalidade só estarão operacionais 
depois de todos os Estados-Membros as 
terem transposto integralmente, incluindo, 
nomeadamente, obrigações claras para os 
agricultores. Em conformidade com a 
diretiva, os requisitos ao nível da 
exploração agrícola serão aplicados o 
mais tardar em 1 de janeiro de 2013.

(54) No que se refere à Diretiva 
2000/60/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de outubro de 2000, que 
estabelece um quadro de ação comunitária 
no domínio da política da água28, as 
disposições em matéria de 
condicionalidade só poderão estar
operacionais depois de todos os 
Estados-Membros as terem transposto 
integralmente, incluindo, nomeadamente, 
obrigações claras para os agricultores. A 
Comissão deverá propor alterações às 
regras de condicionalidade para que 
sejam tomadas as medidas necessárias 
nesta matéria ao abrigo do processo 
legislativo ordinário o mais tardar em 31 
de dezembro de 2018.
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Or. en

Alteração 151
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

(54) No que se refere à Diretiva 
2000/60/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de outubro de 2000, que 
estabelece um quadro de ação comunitária 
no domínio da política da água28, as 
disposições em matéria de 
condicionalidade só estarão operacionais 
depois de todos os Estados-Membros as 
terem transposto integralmente, incluindo, 
nomeadamente, obrigações claras para os 
agricultores. Em conformidade com a 
diretiva, os requisitos ao nível da 
exploração agrícola serão aplicados o mais 
tardar em 1 de janeiro de 2013.

(54) No que se refere à Diretiva 
2000/60/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de outubro de 2000, que 
estabelece um quadro de ação comunitária 
no domínio da política da água28, as 
disposições em matéria de 
condicionalidade estarão operacionais 
depois de os Estados-Membros as terem 
transposto integralmente, incluindo, 
nomeadamente, obrigações claras para os 
agricultores. Em conformidade com a 
diretiva, os requisitos ao nível da 
exploração agrícola serão aplicados o mais 
tardar em 1 de janeiro de 2013.

Or. en

Alteração 152
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

(54) No que se refere à Diretiva 
2000/60/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de outubro de 2000, que 
estabelece um quadro de ação comunitária 
no domínio da política da água28, as 
disposições em matéria de 
condicionalidade só estarão operacionais 
depois de todos os Estados-Membros as 

(54) No que se refere à Diretiva 
2000/60/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de outubro de 2000, que 
estabelece um quadro de ação comunitária 
no domínio da política da água28, as 
disposições em matéria de 
condicionalidade só estarão operacionais 
depois de todos os Estados-Membros as 
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terem transposto integralmente, incluindo, 
nomeadamente, obrigações claras para os 
agricultores. Em conformidade com a 
diretiva, os requisitos ao nível da 
exploração agrícola serão aplicados o mais 
tardar em 1 de janeiro de 2013.

terem transposto integralmente, incluindo, 
nomeadamente, obrigações claras para os 
agricultores. Em conformidade com a 
diretiva, os requisitos ao nível da 
exploração agrícola serão aplicados o mais 
tardar em 1 de janeiro de 2014.

Or. de

Alteração 153
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

(55) No que se refere à Diretiva 
2009/128/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 21 de outubro de 2009, 
que estabelece um quadro de ação a nível 
comunitário para uma utilização 
sustentável dos pesticidas29, as disposições
em matéria de condicionalidade só 
estarão operacionais depois de todos os 
Estados-Membros as terem transposto 
integralmente, incluindo, nomeadamente, 
obrigações claras para os agricultores. 
Em conformidade com a diretiva, os 
requisitos ao nível das explorações 
agrícolas serão aplicados 
progressivamente, de acordo com um 
calendário; em particular, os princípios 
gerais da gestão integrada das pragas 
serão aplicados, o mais tardar, em 1 de 
janeiro de 2014.

Suprimido

Or. de

Alteração 154
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Considerando 55
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Texto da Comissão Alteração

(55) No que se refere à Diretiva 
2009/128/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 21 de outubro de 2009, 
que estabelece um quadro de ação a nível 
comunitário para uma utilização 
sustentável dos pesticidas29, as disposições 
em matéria de condicionalidade só 
estarão operacionais depois de todos os 
Estados-Membros as terem transposto 
integralmente, incluindo, nomeadamente, 
obrigações claras para os agricultores. 
Em conformidade com a diretiva, os 
requisitos ao nível das explorações 
agrícolas serão aplicados 
progressivamente, de acordo com um 
calendário; em particular, os princípios 
gerais da gestão integrada das pragas 
serão aplicados, o mais tardar, em 1 de 
janeiro de 2014.

Suprimido

Or. en

Alteração 155
George Lyon

Proposta de regulamento
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

(55) No que se refere à Diretiva 
2009/128/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de outubro de 2009, que 
estabelece um quadro de ação a nível 
comunitário para uma utilização 
sustentável dos pesticidas29, as disposições 
em matéria de condicionalidade só estarão
operacionais depois de todos os 
Estados-Membros as terem transposto 
integralmente, incluindo, nomeadamente, 
obrigações claras para os agricultores. Em 
conformidade com a diretiva, os requisitos 
ao nível das explorações agrícolas serão 

(55) No que se refere à Diretiva 
2009/128/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de outubro de 2009, que 
estabelece um quadro de ação a nível 
comunitário para uma utilização 
sustentável dos pesticidas29, as disposições 
em matéria de condicionalidade só poderão 
estar operacionais depois de todos os 
Estados-Membros as terem transposto 
integralmente, incluindo, nomeadamente, 
obrigações claras para os agricultores. A 
Comissão deverá propor alterações às 
regras de condicionalidade para que 
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aplicados progressivamente, de acordo 
com um calendário; em particular, os 
princípios gerais da gestão integrada das 
pragas serão aplicados, o mais tardar, em 
1 de janeiro de 2014.

sejam tomadas as medidas necessárias 
nesta matéria ao abrigo do processo 
legislativo ordinário, o mais tardar, em 31 
de dezembro de 2015.

Or. en

Alteração 156
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

(55) No que se refere à Diretiva 
2009/128/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de outubro de 2009, que 
estabelece um quadro de ação a nível 
comunitário para uma utilização 
sustentável dos pesticidas29, as disposições 
em matéria de condicionalidade só estarão 
operacionais depois de todos os 
Estados-Membros as terem transposto 
integralmente, incluindo, nomeadamente, 
obrigações claras para os agricultores. Em 
conformidade com a diretiva, os requisitos 
ao nível das explorações agrícolas serão 
aplicados progressivamente, de acordo com 
um calendário; em particular, os princípios 
gerais da gestão integrada das pragas serão 
aplicados, o mais tardar, em 1 de janeiro de 
2014.

(55) No que se refere à Diretiva 
2009/128/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de outubro de 2009, que 
estabelece um quadro de ação a nível 
comunitário para uma utilização 
sustentável dos pesticidas29, as disposições 
em matéria de condicionalidade estarão 
operacionais depois de os 
Estados-Membros as terem transposto 
integralmente, incluindo, nomeadamente, 
obrigações claras para os agricultores. Em 
conformidade com a diretiva, os requisitos 
ao nível das explorações agrícolas serão 
aplicados progressivamente, de acordo com 
um calendário; em particular, os princípios 
gerais da gestão integrada das pragas serão 
aplicados, o mais tardar, em 1 de janeiro de 
2014.

Or. en

Alteração 157
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Considerando 56
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Texto da Comissão Alteração

(56) Nos termos do artigo 22.º da 
Diretiva 2000/60/CE do Conselho, a 
Diretiva 80/68/CEE do Conselho, de 17 de 
dezembro de 1979, relativa à proteção das 
águas subterrâneas contra a poluição 
causada por certas substâncias 
perigosas30, será revogada em 23 de 
dezembro de 2013. A fim de manter as 
normas em matéria de condicionalidade 
relacionadas com a proteção das águas 
subterrâneas, afigura-se adequado, na 
pendência da inclusão da 
Diretiva 2000/60/CE na condicionalidade, 
ajustar o âmbito da condicionalidade e 
definir uma norma de boas condições 
agrícolas e ambientais que abranja os 
requisitos dos artigos 4.º e 5.º da Diretiva 
80/68/CEE.

Suprimido

Or. de

Alteração 158
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 57

Texto da Comissão Alteração

(57) O sistema de condicionalidade implica 
alguns constrangimentos administrativos 
para os beneficiários e para as 
administrações nacionais, porquanto é 
necessário assegurar a manutenção de 
registos, a realização de controlos e, se for 
caso disso, a imposição de sanções. As 
sanções devem ser proporcionadas, 
eficazes e dissuasoras e não devem 
prejudicar outras sanções estabelecidas 
noutras disposições do direito da União ou 
nacional. Por razões de coerência, é 
conveniente agrupar as disposições 

(57) O sistema de condicionalidade implica 
alguns constrangimentos administrativos 
para os beneficiários e para as 
administrações nacionais, porquanto é 
necessário assegurar a manutenção de 
registos, a realização de controlos e, se for 
caso disso, a imposição de sanções. As 
sanções devem ser proporcionadas, 
eficazes e dissuasoras e não devem 
prejudicar outras sanções estabelecidas 
noutras disposições do direito da União ou 
nacional. Por razões de coerência, é 
conveniente agrupar as disposições 
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pertinentes da União num único 
instrumento jurídico. No que respeita aos 
agricultores abrangidos pelo regime 
aplicável aos pequenos agricultores 
referido no título V do Regulamento (UE) 
n.º xxx/xxx[DP], os esforços exigidos pelo 
sistema de condicionalidade podem ser 
considerados superiores aos benefícios 
resultantes da sua manutenção nesse 
sistema. Por razões de simplificação, esses 
agricultores devem, pois, ser isentos da
condicionalidade, em especial do seu 
sistema de controlo e do risco de sanções 
aplicadas no âmbito da condicionalidade.
Contudo, tal isenção não deve prejudicar 
a obrigação de cumprirem as disposições 
aplicáveis da legislação setorial nem a 
possibilidade de serem objeto de controlos 
e sujeitos sanções ao abrigo dessa 
legislação.

pertinentes da União num único 
instrumento jurídico. Todas as explorações
devem ser obrigadas a respeitar a
condicionalidade, apesar de os organismos 
pagadores poderem optar por atribuir às 
pequenas explorações um nível de risco 
menor com fatores de risco apropriados, 
pelo facto de possuírem superfícies mais 
pequenas. 

Or. en

Justificação

Todas as explorações devem cumprir os requisitos de condicionalidade; os RLG, por 
exemplo, são baseados na legislação da União e, consequentemente, são aplicáveis a todos, 
sem exceção. Se determinados locais com sérios riscos ambientais devido a uma má gestão 
das águas e dos solos ficassem isentos, verificar-se-ia uma continuação da degradação 
ambiental. Além disso, no que respeita às paisagens e sistemas de pequenas explorações, 
importa proteger as características da paisagem no âmbito das BCAA. De facto, aos 
pequenos agricultores são aplicadas regras menos rigorosas de ecologização devido aos 
limites de rotação/diversificação baseados na superfície.

Alteração 159
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Considerando 57

Texto da Comissão Alteração

(57) O sistema de condicionalidade implica 
alguns constrangimentos administrativos 
para os beneficiários e para as 
administrações nacionais, porquanto é 

(57) O sistema de condicionalidade implica 
alguns constrangimentos administrativos 
para os beneficiários e para as 
administrações nacionais, porquanto é 
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necessário assegurar a manutenção de 
registos, a realização de controlos e, se for 
caso disso, a imposição de sanções. As 
sanções devem ser proporcionadas, 
eficazes e dissuasoras e não devem 
prejudicar outras sanções estabelecidas 
noutras disposições do direito da União ou 
nacional. Por razões de coerência, é 
conveniente agrupar as disposições 
pertinentes da União num único 
instrumento jurídico. No que respeita aos 
agricultores abrangidos pelo regime 
aplicável aos pequenos agricultores 
referido no título V do Regulamento (UE) 
n.º xxx/xxx[DP], os esforços exigidos pelo 
sistema de condicionalidade podem ser 
considerados superiores aos benefícios 
resultantes da sua manutenção nesse 
sistema. Por razões de simplificação, esses 
agricultores devem, pois, ser isentos da 
condicionalidade, em especial do seu 
sistema de controlo e do risco de sanções 
aplicadas no âmbito da condicionalidade. 
Contudo, tal isenção não deve prejudicar 
a obrigação de cumprirem as disposições 
aplicáveis da legislação setorial nem a 
possibilidade de serem objeto de controlos 
e sujeitos sanções ao abrigo dessa 
legislação.

necessário assegurar a manutenção de 
registos, a realização de controlos e, se for 
caso disso, a imposição de sanções. As 
sanções devem ser proporcionadas, 
eficazes e dissuasoras e não devem 
prejudicar outras sanções estabelecidas 
noutras disposições do direito da União ou 
nacional. Por razões de coerência, é 
conveniente agrupar as disposições 
pertinentes da União num único 
instrumento jurídico.

Or. en

Alteração 160
Julie Girling

Proposta de regulamento
Considerando 57

Texto da Comissão Alteração

(57) O sistema de condicionalidade implica 
alguns constrangimentos administrativos 
para os beneficiários e para as 
administrações nacionais, porquanto é 
necessário assegurar a manutenção de 
registos, a realização de controlos e, se for 

(57) O sistema de condicionalidade implica 
alguns constrangimentos administrativos 
para os beneficiários e para as 
administrações nacionais, porquanto é 
necessário assegurar a manutenção de 
registos, a realização de controlos e, se for 
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caso disso, a imposição de sanções. As 
sanções devem ser proporcionadas, 
eficazes e dissuasoras e não devem 
prejudicar outras sanções estabelecidas 
noutras disposições do direito da União ou 
nacional. Por razões de coerência, é 
conveniente agrupar as disposições 
pertinentes da União num único 
instrumento jurídico. No que respeita aos 
agricultores abrangidos pelo regime 
aplicável aos pequenos agricultores 
referido no título V do Regulamento (UE) 
n.º xxx/xxx[DP], os esforços exigidos pelo 
sistema de condicionalidade podem ser 
considerados superiores aos benefícios 
resultantes da sua manutenção nesse 
sistema. Por razões de simplificação, esses 
agricultores devem, pois, ser isentos da 
condicionalidade, em especial do seu 
sistema de controlo e do risco de sanções 
aplicadas no âmbito da condicionalidade. 
Contudo, tal isenção não deve prejudicar 
a obrigação de cumprirem as disposições 
aplicáveis da legislação setorial nem a 
possibilidade de serem objeto de controlos 
e sujeitos sanções ao abrigo dessa 
legislação.

caso disso, a imposição de sanções. As 
sanções devem ser proporcionadas, 
eficazes e dissuasoras e não devem 
prejudicar outras sanções estabelecidas 
noutras disposições do direito da União ou 
nacional. Por razões de coerência, é 
conveniente agrupar as disposições 
pertinentes da União num único 
instrumento jurídico. 

Or. en

Justificação

Os pequenos agricultores não devem ficar isentos da condicionalidade por motivos de 
competitividade e de coerência.

Alteração 161
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Considerando 57

Texto da Comissão Alteração

(57) O sistema de condicionalidade implica 
alguns constrangimentos administrativos 
para os beneficiários e para as 

(57) O sistema de condicionalidade implica 
alguns constrangimentos administrativos 
para os beneficiários e para as 
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administrações nacionais, porquanto é 
necessário assegurar a manutenção de 
registos, a realização de controlos e, se for 
caso disso, a imposição de sanções. As 
sanções devem ser proporcionadas,
eficazes e dissuasoras e não devem 
prejudicar outras sanções estabelecidas 
noutras disposições do direito da União ou 
nacional. Por razões de coerência, é 
conveniente agrupar as disposições 
pertinentes da União num único 
instrumento jurídico. No que respeita aos 
agricultores abrangidos pelo regime 
aplicável aos pequenos agricultores 
referido no título V do Regulamento (UE) 
n.º xxx/xxx[DP], os esforços exigidos pelo 
sistema de condicionalidade podem ser 
considerados superiores aos benefícios 
resultantes da sua manutenção nesse 
sistema. Por razões de simplificação, esses 
agricultores devem, pois, ser isentos da 
condicionalidade, em especial do seu 
sistema de controlo e do risco de sanções 
aplicadas no âmbito da condicionalidade. 
Contudo, tal isenção não deve prejudicar 
a obrigação de cumprirem as disposições 
aplicáveis da legislação setorial nem a 
possibilidade de serem objeto de controlos 
e sujeitos sanções ao abrigo dessa 
legislação.

administrações nacionais, porquanto é 
necessário assegurar a manutenção de 
registos, a realização de controlos e, se for 
caso disso, a imposição de sanções. As 
sanções devem ser proporcionadas, 
eficazes e dissuasoras e não devem 
prejudicar outras sanções estabelecidas 
noutras disposições do direito da União ou 
nacional. Por razões de coerência, é 
conveniente agrupar as disposições 
pertinentes da União num único 
instrumento jurídico.

Or. de

Justificação

Este regime é contraditório, uma vez que os pequenos agricultores são isentos da aplicação 
da condicionalidade por motivos de simplificação (sobretudo dos controlos/das sanções), 
mas, simultaneamente, verifica-se a obrigação de cumprimento das disposições aplicáveis da 
legislação agrícola setorial, etc.

Alteração 162
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Considerando 57
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Texto da Comissão Alteração

(57) O sistema de condicionalidade implica 
alguns constrangimentos administrativos 
para os beneficiários e para as 
administrações nacionais, porquanto é 
necessário assegurar a manutenção de 
registos, a realização de controlos e, se for 
caso disso, a imposição de sanções. As 
sanções devem ser proporcionadas, 
eficazes e dissuasoras e não devem 
prejudicar outras sanções estabelecidas 
noutras disposições do direito da União ou 
nacional. Por razões de coerência, é 
conveniente agrupar as disposições 
pertinentes da União num único 
instrumento jurídico. No que respeita aos 
agricultores abrangidos pelo regime 
aplicável aos pequenos agricultores 
referido no título V do Regulamento (UE) 
n.º xxx/xxx[DP], os esforços exigidos pelo 
sistema de condicionalidade podem ser 
considerados superiores aos benefícios 
resultantes da sua manutenção nesse 
sistema. Por razões de simplificação, esses 
agricultores devem, pois, ser isentos da 
condicionalidade, em especial do seu 
sistema de controlo e do risco de sanções 
aplicadas no âmbito da condicionalidade. 
Contudo, tal isenção não deve prejudicar 
a obrigação de cumprirem as disposições 
aplicáveis da legislação setorial nem a 
possibilidade de serem objeto de controlos 
e sujeitos sanções ao abrigo dessa 
legislação.

(57) O sistema de condicionalidade implica 
alguns constrangimentos administrativos 
para os beneficiários e para as 
administrações nacionais, porquanto é 
necessário assegurar a manutenção de 
registos, a realização de controlos e, se for 
caso disso, a imposição de sanções. As 
sanções devem ser proporcionadas, 
eficazes e dissuasoras e não devem 
prejudicar outras sanções estabelecidas 
noutras disposições do direito da União ou 
nacional. Por razões de coerência, é 
conveniente agrupar as disposições 
pertinentes da União num único 
instrumento jurídico.

Or. en

Justificação

Todos os agricultores necessitam de melhorar o seu desempenho ambiental. Assim sendo, 
requisitos como os de gestão das águas e dos solos e de proteção das características da 
paisagem no âmbito das BCAA devem ser cumpridos independentemente da dimensão da 
exploração. Poderão verificar-se alguns impactos negativos, sobretudo no caso dos 
agricultores que possuem poucos hectares de terras mas uma produção muito intensiva ou 
das regiões com uma grande concentração de «pequenos agricultores».
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Alteração 163
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposta de regulamento
Considerando 57

Texto da Comissão Alteração

(57) O sistema de condicionalidade implica 
alguns constrangimentos administrativos 
para os beneficiários e para as 
administrações nacionais, porquanto é 
necessário assegurar a manutenção de 
registos, a realização de controlos e, se for 
caso disso, a imposição de sanções. As 
sanções devem ser proporcionadas, 
eficazes e dissuasoras e não devem 
prejudicar outras sanções estabelecidas 
noutras disposições do direito da União ou 
nacional. Por razões de coerência, é 
conveniente agrupar as disposições 
pertinentes da União num único 
instrumento jurídico. No que respeita aos 
agricultores abrangidos pelo regime 
aplicável aos pequenos agricultores 
referido no título V do Regulamento (UE) 
n.º xxx/xxx[DP], os esforços exigidos pelo 
sistema de condicionalidade podem ser 
considerados superiores aos benefícios 
resultantes da sua manutenção nesse 
sistema. Por razões de simplificação, esses 
agricultores devem, pois, ser isentos da 
condicionalidade, em especial do seu 
sistema de controlo e do risco de sanções
aplicadas no âmbito da condicionalidade. 
Contudo, tal isenção não deve prejudicar a 
obrigação de cumprirem as disposições 
aplicáveis da legislação setorial nem a 
possibilidade de serem objeto de controlos 
e sujeitos sanções ao abrigo dessa 
legislação.

(57) O sistema de condicionalidade implica 
alguns constrangimentos administrativos 
para os beneficiários e para as 
administrações nacionais, porquanto é 
necessário assegurar a manutenção de 
registos, a realização de controlos e, se for 
caso disso, a imposição de sanções. As 
sanções devem ser proporcionadas, 
baseadas nos riscos, eficazes e dissuasoras 
e não devem prejudicar outras sanções 
estabelecidas noutras disposições do direito 
da União ou nacional. Por razões de 
coerência, é conveniente agrupar as 
disposições pertinentes da União num 
único instrumento jurídico. No que respeita 
aos agricultores abrangidos pelo regime 
aplicável aos pequenos agricultores 
referido no título V do Regulamento (UE) 
n.º xxx/xxx[DP], os esforços exigidos pelo 
sistema de condicionalidade podem ser 
considerados superiores aos benefícios 
resultantes da sua manutenção nesse 
sistema. Por razões de simplificação, esses 
agricultores devem, pois, ser isentos do 
sistema de controlo da condicionalidade e 
só devem ser sujeitos a sanções aplicadas 
no âmbito da condicionalidade em casos de 
incumprimento grave dos requisitos legais 
de gestão. Contudo, o tratamento especial 
desses agricultores no que respeita à 
condicionalidade não deve prejudicar a 
obrigação de cumprirem as disposições 
aplicáveis da legislação setorial nem a 
possibilidade de serem objeto de controlos 
e sujeitos a sanções ao abrigo dessa 
legislação, nos termos de controlos 
independentes da Política Agrícola 
Comum.
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Or. en

Alteração 164
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Considerando 57

Texto da Comissão Alteração

(57) O sistema de condicionalidade implica 
alguns constrangimentos administrativos 
para os beneficiários e para as 
administrações nacionais, porquanto é 
necessário assegurar a manutenção de
registos, a realização de controlos e, se for 
caso disso, a imposição de sanções. As 
sanções devem ser proporcionadas, 
eficazes e dissuasoras e não devem 
prejudicar outras sanções estabelecidas 
noutras disposições do direito da União ou 
nacional. Por razões de coerência, é 
conveniente agrupar as disposições 
pertinentes da União num único 
instrumento jurídico. No que respeita aos 
agricultores abrangidos pelo regime 
aplicável aos pequenos agricultores 
referido no título V do Regulamento (UE) 
n.º xxx/xxx[DP], os esforços exigidos pelo 
sistema de condicionalidade podem ser 
considerados superiores aos benefícios 
resultantes da sua manutenção nesse 
sistema. Por razões de simplificação, esses 
agricultores devem, pois, ser isentos da 
condicionalidade, em especial do seu 
sistema de controlo e do risco de sanções 
aplicadas no âmbito da condicionalidade. 
Contudo, tal isenção não deve prejudicar a 
obrigação de cumprirem as disposições 
aplicáveis da legislação setorial nem a 
possibilidade de serem objeto de controlos 
e sujeitos sanções ao abrigo dessa 
legislação.

(57) O sistema de condicionalidade implica 
alguns constrangimentos administrativos 
para os beneficiários e para as 
administrações nacionais, porquanto é 
necessário assegurar a manutenção de 
registos, a realização de controlos e, se for 
caso disso, a imposição de sanções. As 
sanções devem ser proporcionadas, 
eficazes e dissuasoras e não devem 
prejudicar outras sanções estabelecidas 
noutras disposições do direito da União ou 
nacional. Por razões de coerência, é 
conveniente agrupar as disposições 
pertinentes da União num único 
instrumento jurídico. No que respeita aos 
agricultores abrangidos pelo regime 
aplicável aos pequenos agricultores 
referido no título V do Regulamento (UE) 
n.º xxx/xxx[DP], os esforços exigidos pelo 
sistema de condicionalidade podem ser 
considerados superiores aos benefícios 
resultantes da sua manutenção nesse 
sistema. Por razões de simplificação, esses 
agricultores devem, pois, ser isentos da 
condicionalidade, em especial do seu 
sistema de controlo e do risco de sanções 
aplicadas no âmbito da condicionalidade. 
Contudo, tal isenção não deve prejudicar a 
obrigação de cumprirem as disposições 
aplicáveis da legislação setorial nem a 
possibilidade de serem objeto de controlos 
e sujeitos a sanções ao abrigo dessa 
legislação. As infrações menores e não 
intencionais relacionadas com as 
inspeções no domínio da condicionalidade 
não devem dar lugar a sanções, mas sim a 
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um aviso, sendo a conformidade 
verificada numa inspeção futura.

Or. en

Alteração 165
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 57-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(57-A) Os Estados-Membros devem 
transmitir todos os anos uma 
comunicação sobre a execução e os 
resultados das medidas de 
condicionalidade e de ecologização à 
Comissão Europeia que, por sua vez, 
transmitirá um relatório anual ao 
Parlamento Europeu sobre a eficácia das 
medidas adotadas pelos Estados-Membros 
para fazer face aos desafios de 
sustentabilidade de longo prazo nos 
sistemas de produção alimentar.

Or. en

Alteração 166
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Considerando 57-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(57-A) Os Estados-Membros devem 
transmitir todos os anos uma 
comunicação sobre a execução e os 
resultados das medidas de 
condicionalidade e de ecologização. Com 
base nos relatórios anuais, a Comissão 
Europeia transmitirá um relatório anual 
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ao Parlamento Europeu descrevendo o 
efeito de tais medidas na produção 
agrícola e o seu impacto ambiental nos 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Uma vez que o conceito de «ecologização» passará a ser um elemento considerável ao abrigo 
das regras de condicionalidade, convém que a Comissão analise a coerência de tais regras e 
dê o seu parecer ao Parlamento Europeu. Esta medida é coerente com a alteração ao artigo 
96.º, n.º 3.

Alteração 167
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de regulamento
Considerando 60

Texto da Comissão Alteração

(60) A aplicação eficaz da 
condicionalidade requer a verificação do 
cumprimento das respetivas obrigações
pelos beneficiários. Sempre que um 
Estado-Membro fizer uso da opção de não 
efetuar uma redução ou exclusão se o 
montante em causa for inferior a 100 
euros, no ano seguinte, a autoridade de 
controlo competente deve verificar, 
relativamente a uma amostra de
beneficiários, que o incumprimento em 
causa foi corrigido.

Suprimido

Or. pl

Justificação

A supressão desta disposição resultará numa simplificação considerável dos procedimentos 
administrativos aplicados pelos Estados-Membros e numa redução das despesas 
orçamentais.
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Alteração 168
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposta de regulamento
Considerando 60

Texto da Comissão Alteração

(60) A aplicação eficaz da 
condicionalidade requer a verificação do 
cumprimento das respetivas obrigações 
pelos beneficiários. Sempre que um 
Estado-Membro fizer uso da opção de não 
efetuar uma redução ou exclusão se o 
montante em causa for inferior a 100 euros, 
no ano seguinte, a autoridade de controlo 
competente deve verificar, relativamente a 
uma amostra de beneficiários, que o 
incumprimento em causa foi corrigido.

(60) A aplicação eficaz da 
condicionalidade requer a verificação do 
cumprimento das respetivas obrigações 
pelos beneficiários. Sempre que um 
Estado-Membro fizer uso da opção de não 
efetuar uma redução ou exclusão se o 
montante em causa for inferior a 100 euros, 
no ano seguinte, a autoridade de controlo 
competente deve verificar, relativamente a 
uma amostra de beneficiários, que o 
incumprimento em causa foi corrigido. Os 
Estados-Membros podem também criar 
um sistema de alerta aplicável a 
incumprimentos ligeiros e sem 
precedentes, com vista a obter uma 
melhor aceitação do sistema de 
condicionalidade por parte das 
comunidades agrícolas e a promover a 
participação dos agricultores na aplicação 
dos requisitos. O alerta deve ser feito 
através de uma carta de aviso, a que se 
deverão seguir medidas corretivas por 
parte do beneficiário em causa, as quais 
serão verificadas pelo Estado-Membro no 
ano seguinte.

Or. en

Alteração 169
Julie Girling

Proposta de regulamento
Considerando 65

Texto da Comissão Alteração

(65) A taxa de câmbio do euro em moeda 
nacional é suscetível de variar durante o 

(65) A taxa de câmbio do euro em moeda 
nacional é suscetível de variar durante o 
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período de realização de uma operação. Em 
consequência, a taxa aplicável aos 
montantes em causa deve ser determinada 
tendo em conta o facto que determina a 
realização do objetivo económico da 
operação. A taxa de câmbio a utilizar deve 
ser a do dia em que esse facto se verifica. É 
necessário especificar esse facto gerador ou 
permitir uma derrogação, respeitando 
determinados critérios, nomeadamente a 
rapidez da repercussão dos movimentos 
monetários. Essas normas constam do 
Regulamento (CE) n.º 2799/98 do 
Conselho, de 15 de dezembro de 1998, que 
estabelece o regime agrimonetário do 
euro31 e completam disposições 
semelhantes do Regulamento (CE) n.º 
1290/2005. Por motivos de clareza e 
racionalidade, as disposições pertinentes 
devem ser integradas no mesmo ato 
legislativo. O Regulamento (CE) 
n.º 2799/98 deve, por conseguinte, ser 
revogado.

período de realização de uma operação. Em 
consequência, a taxa aplicável aos 
montantes em causa deve ser determinada 
tendo em conta o facto que determina a 
realização do objetivo económico da 
operação. A taxa de câmbio a utilizar deve 
ser a do dia em que esse facto se verifica. É 
necessário especificar esse facto gerador ou 
permitir uma derrogação, respeitando 
determinados critérios, nomeadamente a
rapidez da repercussão dos movimentos 
monetários. Salvo derrogação no presente 
regulamento, essas normas constam do 
Regulamento (CE) n.º 2799/98 do 
Conselho, de 15 de dezembro de 1998, que 
estabelece o regime agrimonetário do 
euro31 e completam disposições 
semelhantes do Regulamento (CE) n.º 
1290/2005. Por motivos de clareza e 
racionalidade, as disposições pertinentes 
devem ser integradas no mesmo ato 
legislativo. O Regulamento (CE) 
n.º 2799/98 deve, por conseguinte, ser 
revogado.

Or. en

Alteração 170
Julie Girling

Proposta de regulamento
Considerando 65-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(65-A) Por derrogação, os 
Estados-Membros poderão converter o 
montante da ajuda expresso em euros 
para a respetiva moeda nacional, no 
máximo, com base na média das cinco 
taxas de câmbio mais recentes fixadas 
pelo banco central nacional do 
Estado-Membro em causa [ou pelo Banco 
Central Europeu] antes de 1 de outubro 
do ano a que corresponde a ajuda.
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Or. en

Justificação

Deve existir uma maior flexibilização na aplicação das taxas de câmbio.

Alteração 171
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Considerando 68

Texto da Comissão Alteração

(68) Todas as medidas no âmbito da PAC 
devem ser vigiadas e avaliadas, tendo em 
vista a melhoria da sua qualidade e a 
demonstração dos seus resultados. Neste 
contexto, deve ser estabelecida uma lista de 
indicadores e o impacto da PAC deve ser 
avaliado pela Comissão relativamente aos 
objetivos políticos. A Comissão deve
estabelecer um quadro comum de 
vigilância e avaliação que assegure, 
nomeadamente, a disponibilização 
tempestiva dos dados pertinentes, incluindo 
as informações provenientes dos Estados-
Membros. Ao fazê-lo, deve ter em conta as 
necessidades de dados e as sinergias entre 
potenciais fontes de dados. Além disso, na 
Comunicação da Comissão ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões «Um orçamento para a Europa 
2020 – Parte II» declara-se que as despesas 
relacionadas com o clima inscritas no 
orçamento global da União devem 
aumentar para, pelo menos, 20 %, com a 
contribuição de diversas políticas. A 
Comissão deve, por conseguinte, poder 
avaliar o impacto do apoio da União, no 
âmbito da PAC, para os objetivos 
referentes ao clima.

(68) Todas as medidas no âmbito da PAC 
devem ser vigiadas e avaliadas, tendo em 
vista a melhoria da sua qualidade e a 
demonstração dos seus resultados. Neste 
contexto, deve ser estabelecida uma lista de 
indicadores e o impacto da PAC deve ser 
avaliado pela Comissão relativamente aos 
objetivos políticos. A Comissão deve 
estabelecer um quadro comum de 
vigilância e avaliação que assegure, 
nomeadamente, a disponibilização 
tempestiva dos dados pertinentes, incluindo 
as informações provenientes dos Estados-
Membros. Ao fazê-lo, deve ter em conta as 
necessidades de dados e as sinergias entre 
potenciais fontes de dados e, na medida do 
possível, recorrer a fontes de dados já 
existentes. Além disso, o quadro de 
acompanhamento e avaliação deve ter em 
conta a estrutura da PAC e repercuti-la 
adequadamente. O quadro de 
acompanhamento e avaliação do segundo 
pilar não pode ser transferido para o 
primeiro pilar, em particular, porque com 
o primeiro pilar é possível obter sinergias 
devido às medidas que, 
comparativamente, foram concebidas de 
forma homogénea. Deverá ter-se este 
facto em devida consideração. Além disso, 
na Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
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Comité das Regiões «Um orçamento para a 
Europa 2020 – Parte II» declara-se que as 
despesas relacionadas com o clima 
inscritas no orçamento global da União 
devem aumentar para, pelo menos, 20 %, 
com a contribuição de diversas políticas. A 
Comissão deve, por conseguinte, poder 
avaliar o impacto do apoio da União, no 
âmbito da PAC, para os objetivos 
referentes ao clima.

Or. de

Alteração 172
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 68-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(68-A) Em conformidade com o princípio 
da coerência das políticas da UE numa 
perspetiva de desenvolvimento, a 
execução de uma PAC pautada pelo «não 
prejuízo» deve ser sujeita a uma regular 
monitorização e avaliação no que respeita 
ao seu impacto na capacidade de 
produção alimentar e na segurança 
alimentar a longo prazo dos países em 
desenvolvimento, nomeadamente dos 
países menos desenvolvidos.

Or. en

Alteração 173
Brian Simpson

Proposta de regulamento
Considerando 70
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Texto da Comissão Alteração

(70) No acórdão proferido nos processos 
apensos C-92/09 e C-93/0934, o Tribunal de 
Justiça da União Europeia declarou 
inválidas as disposições do Regulamento 
(CE) n.º 1290/2005 pertinentes à obrigação 
dos Estados-Membros de publicarem 
informações sobre pessoas singulares que 
beneficiam dos Fundos europeus agrícolas. 
Dado que é do interesse das pessoas 
singulares que os seus dados pessoais 
sejam protegidos, e tendo em vista a 
conciliação dos diferentes objetivos 
subjacentes à obrigação de publicar 
informações sobre os beneficiários dos 
Fundos, nos termos do disposto no 
Regulamento (CE) n.º 259/2008 da 
Comissão que estabelece as regras de 
execução do Regulamento (CE) 
n.º 1290/2005 do Conselho no que respeita 
à publicação de informação sobre os 
beneficiários de fundos provenientes do 
Fundo Europeu Agrícola de Garantia 
(FEAGA) e do Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER)35, foi 
aquele regulamento alterado de modo a 
estabelecer expressamente a não-aplicação 
desta obrigação às pessoas singulares. A 
adoção, pelo Parlamento Europeu e pelo
Conselho, de novas regras que tenham em 
conta as objeções expressas pelo Tribunal 
deve ser precedida de uma análise 
aprofundada e de uma avaliação, no 
intuito de se encontrar a forma mais 
adequada de conciliar o direito dos 
beneficiários à proteção dos seus dados 
pessoais com a necessidade de 
transparência. Na pendência dessa análise 
e avaliação, devem ser mantidas as atuais 
disposições relativas à publicação de 
informações sobre os beneficiários de
Fundos europeus agrícolas.

(70) No acórdão proferido nos processos 
apensos C-92/09 e C-93/0934, o Tribunal de 
Justiça da União Europeia declarou 
inválidas as disposições do Regulamento 
(CE) n.º 1290/2005 pertinentes à obrigação 
dos Estados-Membros de publicarem 
informações sobre pessoas singulares que 
beneficiam dos Fundos europeus agrícolas. 
Dado que é do interesse das pessoas 
singulares que os seus dados pessoais 
sejam protegidos, e tendo em vista a 
conciliação dos diferentes objetivos 
subjacentes à obrigação de publicar 
informações sobre os beneficiários dos 
Fundos, nos termos do disposto no 
Regulamento (CE) n.º 259/2008 da 
Comissão que estabelece as regras de 
execução do Regulamento (CE) 
n.º 1290/2005 do Conselho no que respeita 
à publicação de informação sobre os 
beneficiários de fundos provenientes do 
Fundo Europeu Agrícola de Garantia 
(FEAGA) e do Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER)35, foi 
aquele regulamento alterado de modo a 
estabelecer expressamente a não-aplicação 
desta obrigação às pessoas singulares. O
Parlamento Europeu e o Conselho devem 
adotar novas regras que tenham em conta 
as objeções expressas pelo Tribunal, por 
forma a conciliar o direito à proteção dos 
dados pessoais com a necessidade de 
transparência na utilização dos Fundos da 
União Europeia.

Or. en



AM\910033PT.doc 57/188 PE492.777v02-00

PT

Justificação

Os contribuintes têm o direito de saber como são gastos os dinheiros públicos. Uma maior 
transparência da PAC é, portanto, essencial e será uma poderosa salvaguarda contra o 
desperdício, a fraude e a utilização abusiva dos fundos da UE. 

Alteração 174
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

«Sistemas de exploração agrícola 
avançados e sustentáveis»: sistemas de 
produção agrícola com práticas que 
superam a base de referência da 
condicionalidade e que continuamente 
evoluem no sentido da melhoria da gestão 
dos nutrientes, dos ciclos da água e dos 
fluxos energéticos, por forma a reduzir os 
danos ambientais e o desperdício de 
recursos não renováveis e a manter, no
sistema de produção, uma elevada 
diversidade natural, das culturas e da 
pecuária.

Or. en

Alteração 175
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

«Sistemas de exploração agrícola não 
sustentáveis»: sistemas de produção 
agrícola e animal que apresentam um 
risco intrínseco de incumprimento (ou 
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violação grave e sistemática) das regras 
da condicionalidade nos domínios do 
ambiente, da saúde pública, da saúde 
animal e da fitossanidade, devido a uma 
gestão insuficiente dos nutrientes e à 
consequente poluição dos recursos 
hídricos, com a densidade pecuária 
demasiado elevada para os hectares 
disponíveis, à elevada dependência de 
fontes externas de energia e água e à 
introdução de biocidas e nutrientes.

Or. en

Alteração 176
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

«Agricultura de elevado valor natural»: 
sistemas de produção agrícola que 
incluem atividades agrícolas e terras de 
cultivo que, devido às suas características, 
são suscetíveis de suportar elevados níveis 
de biodiversidade ou espécies e habitats 
importantes em termos de conservação. 
Esses sistemas caracterizam-se por uma 
agricultura de baixa intensidade e por 
altas proporções de vegetação natural ou 
seminatural. Podem também ser 
caracterizados por uma alta diversidade 
da utilização das terras.

Or. en

Alteração 177
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

«Métodos não químicos»: métodos 
alternativos aos pesticidas de proteção 
fitossanitária e proteção integrada, 
baseados em técnicas agronómicas como 
as referidas no anexo III, ponto 1, da 
Diretiva 2009/128/CE, ou métodos físicos, 
mecânicos ou biológicos de controlo das 
pragas.

Or. en

Alteração 178
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Expropriação de uma parte importante
da exploração, no caso de essa 
expropriação não ser previsível no dia da 
apresentação do pedido.

f) Expropriação da integralidade ou parte 
da exploração, no caso de essa 
expropriação não ser previsível no dia da 
apresentação do pedido, ou a recuperação 
dos solos por parte do proprietário.

Or. fr

Alteração 179
Julie Girling

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. «Legislação agrícola setorial»: 
quaisquer atos aplicáveis adotados com 
base no artigo 43.º do Tratado no âmbito 
da Política Agrícola Comum, bem como, 
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se for caso disso, quaisquer atos 
delegados ou de execução adotados com 
base naqueles atos;

Or. en

Justificação

Por motivos de segurança jurídica, o ato de base deve incluir uma definição de «legislação 
agrícola setorial». 

Alteração 180
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O FEAGA e o FEADER podem, no 
respetivo âmbito, financiar de forma direta, 
por iniciativa da Comissão e/ou por sua 
conta, as ações de preparação, vigilância, 
apoio administrativo e técnico, bem como 
de avaliação, auditoria e controlo 
necessárias para a execução da política 
agrícola comum. Essas ações incluem, 
designadamente:

O FEAGA e o FEADER podem, no 
respetivo âmbito, financiar de forma direta, 
por iniciativa e/ou em representação da 
Comissão e por iniciativa dos 
Estados-Membros, as ações de preparação, 
vigilância, apoio administrativo e técnico, 
bem como de avaliação, auditoria e 
controlo necessárias para a execução da
política agrícola comum. Essas ações 
incluem, designadamente:

Or. it

Alteração 181
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O FEAGA e o FEADER podem, no 
respetivo âmbito, financiar de forma direta, 
por iniciativa da Comissão e/ou por sua 
conta, as ações de preparação, vigilância, 

O FEAGA e o FEADER podem, no 
respetivo âmbito, financiar de forma direta, 
por iniciativa e/ou em representação da 
Comissão e por iniciativa dos 
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apoio administrativo e técnico, bem como 
de avaliação, auditoria e controlo 
necessárias para a execução da política 
agrícola comum. Essas ações incluem, 
designadamente:

Estados-Membros, as ações de preparação, 
vigilância, apoio administrativo e técnico, 
bem como de avaliação, auditoria e 
controlo necessárias para a execução da 
política agrícola comum. Essas ações 
incluem, designadamente:

Or. it

Alteração 182
Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os organismos pagadores são serviços ou 
organismos dos Estados-Membros 
responsáveis exclusivamente pela gestão e 
pelo controlo das despesas referidas no 
artigo 4.º, n.º 1, e no artigo 5.º.

Os organismos pagadores são serviços ou 
organismos dos Estados-Membros 
responsáveis exclusivamente pela gestão 
comum e pelo controlo de todas as
despesas referidas no artigo 4.º, n.º 1, e no 
artigo 5.º.

Or. de

Justificação

Quando o organismo pagador é aprovado, deve ocupar-se da administração dos dois pilares. 
O atual sistema de gestão não resultou numa maior eficiência da ajuda.

Alteração 183
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os organismos pagadores são serviços ou 
organismos dos Estados-Membros 
responsáveis exclusivamente pela gestão e 
pelo controlo das despesas referidas no 
artigo 4.º, n.º 1, e no artigo 5.º.

Os organismos pagadores são serviços ou 
organismos dos Estados-Membros 
responsáveis pela gestão e pelo controlo 
das despesas referidas no artigo 4.º, n.º 1, e 
no artigo 5.º.
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Or. en

Justificação

Esta alteração visa esclarecer que os organismos pagadores responsáveis pelas tarefas em 
questão não têm necessariamente de ser responsáveis apenas por essas tarefas, interpretação 
que lhe seria dada pela palavra «exclusivamente». A medida é coerente com o principal 
Regulamento Financeiro.

Alteração 184
George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os organismos pagadores são serviços ou 
organismos dos Estados-Membros 
responsáveis exclusivamente pela gestão e 
pelo controlo das despesas referidas no 
artigo 4.º, n.º 1, e no artigo 5.º.

Os organismos pagadores são serviços ou 
organismos dos Estados-Membros 
responsáveis pela gestão e pelo controlo 
das despesas referidas no artigo 4.º, n.º 1, e 
no artigo 5.º.

Or. en

Justificação

O termo «exclusivamente» poderia dar a entender que os serviços ou organismos são 
responsáveis apenas pelas tarefas em questão, quando aquilo que se pretende afirmar é que 
apenas estes serviços serão responsáveis pelas mesmas.

Alteração 185
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Com exceção do pagamento, a execução 
destas tarefas pode ser delegada.

A execução destas tarefas pode ser 
delegada.

Or. en
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Justificação

Deverá ser possível delegar a execução do pagamento, desde que os organismos ou serviços 
responsáveis se responsabilizem integralmente pelas tarefas em causa.

Alteração 186
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Cada Estado-Membro limita, em função 
das suas disposições constitucionais, o 
número dos seus organismos pagadores 
acreditados a um por Estado-Membro ou 
a um por região, quando aplicável. No 
entanto, no caso de os organismos 
pagadores estarem estabelecidos ao nível 
regional, os Estados-Membros acreditam 
igualmente um organismo pagador ao 
nível nacional para os regimes de ajuda 
que, dada a sua natureza, devem ser 
geridos ao nível nacional.

Cada Estado-Membro limita, em função 
das suas disposições constitucionais, o 
número dos seus organismos pagadores 
acreditados ao mínimo necessário para 
assegurar que as despesas referidas no 
artigo 4.º e no artigo 5.º são efetuadas em 
boas condições administrativas e 
contabilísticas.

Or. fr

Alteração 187
Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma declaração de fiabilidade da gestão 
quanto à integralidade, exatidão e 
veracidade das contas apresentadas, ao 
bom funcionamento dos sistemas de 
controlo interno, bem como à legalidade e 
regularidade das operações subjacentes e 
ao respeito do princípio da boa gestão 
financeira;

b) Uma declaração de fiabilidade da gestão 
quanto à integralidade, exatidão e 
veracidade das contas apresentadas, ao 
bom funcionamento dos sistemas de 
controlo interno, com base em critérios de 
desempenho mensuráveis, bem como à 
legalidade e regularidade das operações 
subjacentes;
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Or. de

Justificação

O respeito do princípio da boa gestão financeira deve ser excluído, uma vez que este tema 
ainda deverá ser discutido no âmbito do Regulamento Financeiro.

Alteração 188
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma declaração de fiabilidade da gestão 
quanto à integralidade, exatidão e 
veracidade das contas apresentadas, ao 
bom funcionamento dos sistemas de 
controlo interno, bem como à legalidade e 
regularidade das operações subjacentes e 
ao respeito do princípio da boa gestão 
financeira;

b) Uma declaração de fiabilidade da gestão 
quanto à integralidade, exatidão e 
veracidade das contas apresentadas, ao 
bom funcionamento dos sistemas de 
controlo interno, bem como à legalidade e 
regularidade das operações subjacentes;

Or. de

Justificação

A obrigação de verificação do respeito do princípio da boa gestão financeira não foi 
integrada no Regulamento Financeiro para o organismo de certificação. Por este motivo, 
também não se deve exigir aqui a verificação do respeito do princípio da boa gestão 
financeira.

Alteração 189
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma declaração de fiabilidade da gestão 
quanto à integralidade, exatidão e 
veracidade das contas apresentadas, ao 
bom funcionamento dos sistemas de 

b) Uma declaração de fiabilidade da gestão 
quanto à integralidade, exatidão e 
veracidade das contas apresentadas, ao 
bom funcionamento dos sistemas de 
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controlo interno, bem como à legalidade e 
regularidade das operações subjacentes e 
ao respeito do princípio da boa gestão 
financeira;

controlo interno, bem como à legalidade e 
regularidade das operações subjacentes;

Or. es

Justificação

A inclusão deste novo requisito na declaração de fiabilidade pressupõe um maior fardo 
administrativo para o organismo pagador, pelo que, deveria ser suprimido ou os 
procedimentos a seguir deveriam ser simplificados ao máximo.

Alteração 190
Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Se for acreditado mais de um organismo 
pagador, o Estado-Membro designa um 
organismo, a seguir denominado 
«organismo de coordenação», ao qual 
comete as seguintes atribuições:

Se for acreditado mais de um organismo 
pagador através da ordem constitucional 
de um Estado-Membro, o Estado-Membro 
determina um organismo, a seguir 
denominado «organismo de coordenação», 
ao qual comete as seguintes atribuições:

Or. de

Alteração 191
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Garantia de que são tomadas medidas 
corretivas em relação a eventuais 
deficiências de caráter comum e de que a 
Comissão é mantida informada do 
seguimento;

c) Consoante os casos, adoção ou 
coordenação de medidas corretivas para 
pôr cobro a eventuais deficiências de 
caráter comum e informar a Comissão do 
seguimento;
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Or. de

Alteração 192
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Garantia de que são tomadas medidas 
corretivas em relação a eventuais 
deficiências de caráter comum e de que a 
Comissão é mantida informada do 
seguimento;

c) Consoante os casos, adoção ou 
coordenação de medidas destinadas a 
resolver eventuais deficiências de caráter 
comum, mantendo a Comissão informada 
do seguimento;

Or. en

Justificação

Estas alterações visam descrever com maior rigor o papel do organismo de coordenação no 
tipo de situação em causa.

Alteração 193
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Promoção e garantia da aplicação 
harmonizada das normas da União.

d) Promoção da aplicação harmonizada das 
normas da União.

Or. en

Justificação

Estas alterações visam descrever com maior rigor o papel do organismo de coordenação no 
tipo de situação em causa.

Alteração 194
Giovanni La Via
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 2 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Se for acreditado mais de um organismo 
pagador, o Estado-Membro designa um 
organismo, a seguir denominado 
«organismo de coordenação», ao qual 
comete as seguintes atribuições:

Se, em virtude das disposições 
constitucionais de um Estado-Membro,
for acreditado mais de um organismo 
pagador, o Estado-Membro nomeia um 
organismo, a seguir denominado 
«organismo de coordenação», ao qual 
comete as seguintes atribuições:

Or. en

Alteração 195
Alfreds Rubiks

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Condições mínimas de acreditação dos 
organismos de coordenação e as regras 
aplicáveis aos processos de concessão e de 
retirada da acreditação.

Suprimido

Or. lv

Alteração 196
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Às obrigações dos organismos 
pagadores no que respeita à intervenção 
pública, bem como às suas 
responsabilidades concretas de gestão e de 
controlo;
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Or. de

Alteração 197
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Ao funcionamento do organismo de 
coordenação e à transmissão de 
informações à Comissão a que se refere o 
artigo 7.º, n.º 4.

Or. de

Alteração 198
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão estabelece, por meio de 
atos de execução, normas relativas:

Suprimido

a) Às obrigações dos organismos 
pagadores no que respeita à intervenção 
pública, bem como às suas 
responsabilidades concretas de gestão e de 
controlo;
b) Ao funcionamento do organismo de 
coordenação e à transmissão de 
informações à Comissão a que se refere o 
artigo 7.º, n.º 4.
Os atos de execução previstos no 
primeiro parágrafo são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 112.º, n.º 3.

Or. de
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Justificação

Não se trata de uma decisão puramente técnica.

Alteração 199
Alfreds Rubiks

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º Suprimido
Organismos de certificação
1. O organismo de certificação é uma 
entidade pública ou privada designada 
pelo Estado-Membro que emite um 
parecer sobre a declaração de fiabilidade 
da gestão, que abrange a integralidade, 
exatidão e veracidade das contas do 
organismo pagador, o bom 
funcionamento do seu sistema de controlo 
interno, a legalidade e regularidade das 
operações subjacentes, assim como o 
respeito do princípio da boa gestão 
financeira.
Deve ser funcionalmente independente do 
organismo pagador em causa e da 
autoridade de acreditação desse 
organismo.
2. A Comissão estabelece, por meio de 
atos de execução, normas relativas ao 
estatuto dos organismos de certificação, 
às funções específicas que devem exercer, 
incluindo os controlos, e aos certificados e 
relatórios, bem como aos documentos que 
os acompanham, a elaborar por esses 
organismos. Esses atos de execução são 
adotados segundo o processo de exame a 
que se refere o artigo 112.º, n.º 3.

Or. lv
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Alteração 200
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O organismo de certificação é uma 
entidade pública ou privada designada pelo 
Estado-Membro que emite um parecer 
sobre a declaração de fiabilidade da gestão, 
que abrange a integralidade, exatidão e 
veracidade das contas do organismo 
pagador, o bom funcionamento do seu 
sistema de controlo interno, a legalidade e 
regularidade das operações subjacentes, 
assim como o respeito do princípio da boa 
gestão financeira.

O organismo de certificação é uma 
entidade pública ou privada designada pelo 
Estado-Membro que emite um parecer 
sobre a declaração de fiabilidade da gestão, 
que abrange a integralidade, exatidão e 
veracidade das contas do organismo 
pagador, o bom funcionamento do seu 
sistema de controlo interno.

Or. es

Justificação

A carga de trabalho que esta proposta pode representar e a sua consequente relação 
custo/benefício constituem um motivo de preocupação. No texto deveriam estar inscritos 
detalhes que permitissem avaliar o trabalho a desenvolver, uma questão sobre a qual a 
Comissão ainda não apresentou indicações até ao momento.

Alteração 201
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O organismo de certificação é uma 
entidade pública ou privada designada pelo 
Estado-Membro que emite um parecer 
sobre a declaração de fiabilidade da gestão, 
que abrange a integralidade, exatidão e 
veracidade das contas do organismo 
pagador, o bom funcionamento do seu 
sistema de controlo interno, a legalidade e 

O organismo de certificação é uma 
entidade pública ou privada designada pelo 
Estado-Membro que emite um parecer, 
elaborado em conformidade com normas 
de auditoria internacionalmente aceites, 
sobre a declaração de fiabilidade da gestão, 
que abrange a integralidade, exatidão e 
veracidade das contas do organismo 
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regularidade das operações subjacentes, 
assim como o respeito do princípio da boa 
gestão financeira.

pagador, o bom funcionamento do seu 
sistema de controlo interno, a legalidade e 
regularidade das operações subjacentes, 
assim como o respeito do princípio da boa 
gestão financeira.

Or. en

Justificação

Uma vez que não existem orientações sobre a elaboração de pareceres pelos organismos, a 
sua elaboração em conformidade com normas internacionalmente aceites proporcionará aos 
Estados-Membros uma imagem mais clara de como fazê-lo e conferirá coerência ao 
processo.

Alteração 202
Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O organismo de certificação é uma 
entidade pública ou privada designada pelo 
Estado-Membro que emite um parecer 
sobre a declaração de fiabilidade da gestão, 
que abrange a integralidade, exatidão e 
veracidade das contas do organismo 
pagador, o bom funcionamento do seu 
sistema de controlo interno, a legalidade e 
regularidade das operações subjacentes, 
assim como o respeito do princípio da boa
gestão financeira.

O organismo de certificação é uma 
entidade pública ou privada designada 
apenas pelo Estado-Membro que emite, 
em conformidade com normas 
internacionalmente reconhecidas em 
matéria de auditoria, um parecer sobre a 
declaração de fiabilidade da gestão, que 
abrange a integralidade, exatidão e 
veracidade das contas do organismo 
pagador, o bom funcionamento do seu 
sistema de controlo interno, a legalidade e 
regularidade das operações subjacentes, 
assim como o respeito do princípio da boa 
gestão financeira. Este parecer deve 
indicar se o controlo das declarações, 
feitas em conformidade com a declaração 
de fiabilidade referida no artigo 7.º, n.º 3, 
alínea b), é colocado em causa;

Or. de
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Justificação

Os requisitos aplicáveis ao organismo de certificação devem ser precisos. A designação de 
uma entidade pública de auditoria não é necessariamente objeto da regulamentação referente 
aos contratos públicos.

Alteração 203
Sandra Kalniete

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O organismo de certificação é uma 
entidade pública ou privada designada pelo 
Estado-Membro que emite um parecer 
sobre a declaração de fiabilidade da gestão, 
que abrange a integralidade, exatidão e 
veracidade das contas do organismo 
pagador, o bom funcionamento do seu 
sistema de controlo interno, a legalidade e 
regularidade das operações subjacentes, 
assim como o respeito do princípio da boa 
gestão financeira.

O organismo de certificação é uma 
entidade pública ou privada designada pelo 
Estado-Membro que emite um parecer 
sobre a declaração de fiabilidade da gestão, 
que abrange a integralidade, exatidão e 
veracidade das contas do organismo 
pagador e o bom funcionamento do seu 
sistema de controlo interno, assim como o 
respeito do princípio da boa gestão 
financeira.

Or. en

Alteração 204
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O organismo de certificação é uma 
entidade pública ou privada designada pelo 
Estado-Membro que emite um parecer 
sobre a declaração de fiabilidade da 
gestão, que abrange a integralidade, 
exatidão e veracidade das contas do 
organismo pagador, o bom funcionamento 
do seu sistema de controlo interno, a 

O organismo de certificação é uma 
entidade pública ou privada, nomeada pelo 
Estado-Membro, que emite um parecer, 
elaborado de acordo com normas de 
auditoria internacionalmente aceites, com 
uma abordagem baseada numa análise de 
risco e tendo em conta o desempenho 
anterior do Estado-Membro, sobre a 
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legalidade e regularidade das operações 
subjacentes, assim como o respeito do 
princípio da boa gestão financeira.

integralidade, exatidão e veracidade das 
contas do organismo pagador, o bom 
funcionamento dos sistemas de controlo 
instituídos, assim como a legalidade e 
regularidade das operações subjacentes. 
Este parecer deve explicitar, 
nomeadamente, se o controlo coloca em 
dúvida as asserções patentes na 
declaração de fiabilidade da gestão 
referida no artigo 7.º, n.º 3, alínea b).

Or. en

Alteração 205
Michel Dantin, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O organismo de certificação é uma 
entidade pública ou privada designada pelo 
Estado-Membro que emite um parecer 
sobre a declaração de fiabilidade da gestão, 
que abrange a integralidade, exatidão e 
veracidade das contas do organismo 
pagador, o bom funcionamento do seu 
sistema de controlo interno, a legalidade e 
regularidade das operações subjacentes,
assim como o respeito do princípio da boa 
gestão financeira.

O organismo de certificação é uma 
entidade pública ou privada designada pelo 
Estado-Membro que emite um parecer 
sobre a declaração de fiabilidade da gestão, 
que abrange a integralidade, exatidão e 
veracidade das contas do organismo 
pagador, o bom funcionamento do seu 
sistema de controlo interno, assim como o 
respeito do princípio da boa gestão 
financeira.

Or. fr

<Amend> <NumAm></NumAm>
<RepeatBlock-By><Members></Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend></DocAmend>
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O organismo de certificação é uma 
entidade pública ou privada designada pelo 

O organismo de certificação é uma 
entidade pública ou privada designada pelo 
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Estado-Membro que emite um parecer 
sobre a declaração de fiabilidade da gestão, 
que abrange a integralidade, exatidão e 
veracidade das contas do organismo 
pagador, o bom funcionamento do seu 
sistema de controlo interno, a legalidade e 
regularidade das operações subjacentes, 
assim como o respeito do princípio da boa 
gestão financeira.

Estado-Membro que emite um parecer 
sobre a declaração de fiabilidade da gestão, 
que abrange a integralidade, exatidão e 
veracidade das contas do organismo 
pagador, o bom funcionamento do seu 
sistema de controlo interno e o respeito do 
princípio da boa gestão financeira.

Or. sk

</Amend>

Alteração 207
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O organismo de certificação é uma 
entidade pública ou privada designada pelo 
Estado-Membro que emite um parecer 
sobre a declaração de fiabilidade da gestão, 
que abrange a integralidade, exatidão e 
veracidade das contas do organismo 
pagador, o bom funcionamento do seu 
sistema de controlo interno, a legalidade e 
regularidade das operações subjacentes, 
assim como o respeito do princípio da boa 
gestão financeira.

O organismo de certificação é uma 
entidade pública ou privada designada pelo 
Estado-Membro que emite um parecer 
sobre a declaração de fiabilidade da gestão, 
que abrange a integralidade, exatidão e 
veracidade das contas do organismo 
pagador, o bom funcionamento do seu 
sistema de controlo interno, a legalidade e 
regularidade das operações subjacentes.

Or. de

Justificação

A obrigação de verificação do respeito do princípio da boa gestão financeira não foi 
integrada no Regulamento Financeiro para o organismo de certificação.

Alteração 208
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Por forma a respeitar os princípios 
da proporcionalidade e a redução dos 
encargos administrativos, o organismo de 
certificação deve:
a) Integrar tantas amostras quanto 
possível e maximizar a eficiência dos 
testes das operações, incluindo controlos 
no local; e
b) Selecionar o menor número de 
populações e operações necessárias para 
o teste, de modo a proporcionar o nível de 
fiabilidade exigido.

Or. en

Justificação

Este aditamento visa reduzir os encargos administrativos e o impacto financeiro resultantes 
da aplicação deste artigo.

Alteração 209
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão estabelece, por meio de atos 
de execução, normas relativas ao estatuto 
dos organismos de certificação, às funções 
específicas que devem exercer, incluindo 
os controlos, e aos certificados e relatórios, 
bem como aos documentos que os 
acompanham, a elaborar por esses 
organismos. Os atos de execução são 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 112.º, n.º 3.

2. A Comissão estabelece, por meio de atos 
de execução, normas relativas ao estatuto 
dos organismos de certificação, às funções 
específicas que devem exercer numa única 
amostra integrada, incluindo os controlos, 
e aos certificados e relatórios, bem como 
aos documentos que os acompanham, a 
elaborar por esses organismos. Os atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 112.º, 
n.º 3.

Or. en
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Justificação

Por forma a garantir que os encargos para os organismos responsáveis são mantidos a um 
nível mínimo, o método de auditoria deve ter por base uma única amostra integrada.

Alteração 210
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão estabelece, por meio de 
atos de execução, normas relativas ao 
estatuto dos organismos de certificação, às 
funções específicas que devem exercer, 
incluindo os controlos, e aos certificados e 
relatórios, bem como aos documentos que 
os acompanham, a elaborar por esses 
organismos. Esses atos de execução são 
adotados segundo o processo de exame a 
que se refere o artigo 112.º, n.º 3.

2. A Comissão fica habilitada a adotar, 
em conformidade com o artigo 111.º, atos
delegados respeitantes a normas relativas 
ao estatuto dos organismos de certificação, 
às funções específicas que devem exercer, 
incluindo os controlos, e aos certificados e 
relatórios.

Or. de

Justificação

Não se trata de uma decisão puramente técnica; daí a subdivisão das decisões.

Alteração 211
George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão estabelece, por meio de atos 
de execução, normas relativas ao estatuto 
dos organismos de certificação, às funções 
específicas que devem exercer, incluindo 
os controlos, e aos certificados e relatórios, 
bem como aos documentos que os 
acompanham, a elaborar por esses 

2. A Comissão estabelece, por meio de atos 
de execução, normas relativas ao estatuto 
dos organismos de certificação, às funções 
específicas que devem exercer numa única 
amostra integrada, incluindo os controlos, 
e aos certificados e relatórios, bem como 
aos documentos que os acompanham, a 
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organismos. Os atos de execução são 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 112.º, n.º 3.

elaborar por esses organismos. Os atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 112.º, 
n.º 3.

Or. en

Justificação

Por forma a garantir que os encargos para os organismos de certificação, para os 
organismos pagadores e para os agricultores são mantidos a um nível mínimo, o método de 
auditoria deve utilizar uma única amostra integrada. 

Alteração 212
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão estabelece, por meio de 
atos de execução, normas relativas aos 
certificados e relatórios, bem como aos 
documentos que os acompanham, a 
elaborar pelos organismos de certificação. 
Esses atos de execução são adotados 
segundo o procedimento de exame a que 
se refere o artigo 112.º, n.º 3.

Or. de

Alteração 213
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros estabelecem um 
sistema de aconselhamento aos 
beneficiários em matéria de gestão das 
terras e das explorações agrícolas (a seguir 

1. Os Estados-Membros estabelecem um 
sistema de aconselhamento aos 
beneficiários em matéria de gestão das 
terras, das explorações agrícolas e dos 
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denominado «sistema de aconselhamento 
agrícola»), gerido por um ou mais 
organismos designados. Os organismos 
designados podem ser públicos ou 
privados:

riscos das explorações (a seguir 
denominado «sistema de aconselhamento 
agrícola»), gerido por um ou mais 
organismos designados, acreditados com 
base nas qualificações mínimas 
estabelecidas pela Comissão por meio da 
adoção de atos delegados em 
conformidade com o artigo 111.º. Os 
organismos designados podem ser públicos 
ou privados.

Or. en

Alteração 214
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os requisitos legais de gestão e as
normas em matéria de boas condições 
agrícolas e ambientais dos solos, 
estabelecidos no título VI, capítulo I;

a) As obrigações ao nível das explorações 
agrícolas decorrentes dos requisitos legais 
de gestão e das normas em matéria de boas 
condições agrícolas e ambientais dos solos, 
estabelecidos no título VI, capítulo I;

Or. en

Alteração 215
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As práticas agrícolas benéficas para o 
clima e o ambiente, estabelecidos no 
título III, capítulo 2, do Regulamento 
(UE) n.º xxx/xxx [DP], e a manutenção 
da superfície agrícola a que se refere o 
artigo 4.º, alínea c), do Regulamento (UE) 
n.º xxx/xxx [DP];

Suprimido
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Or. en

Alteração 216
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) As informações sobre as atividades 
dos grupos operacionais no quadro da 
rede de Parceria Europeia de Inovação, 
com especial incidência nas práticas 
agrícolas orientadas para a inovação

Or. en

Alteração 217
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Os requisitos ou ações relacionados 
com a atenuação das alterações climáticas 
e a adaptação aos seus efeitos, a 
biodiversidade, a proteção dos recursos 
hídricos, a notificação das doenças dos 
animais e das plantas e a inovação, no 
mínimo, conforme estabelecido no 
anexo I do presente regulamento.

Suprimido

Or. en

Justificação

Para permitir que os Estados-Membros adaptem os serviços de aconselhamento agrícola às 
respetivas circunstâncias, os requisitos dispostos no n.º 2, alínea c), devem ser transpostos 
para o n.º 3.
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Alteração 218
Robert Dušek

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Os requisitos ou ações relacionados 
com a atenuação das alterações climáticas 
e a adaptação aos seus efeitos, a 
biodiversidade, a proteção dos recursos 
hídricos, a notificação das doenças dos 
animais e das plantas e a inovação, no 
mínimo, conforme estabelecido no 
anexo I do presente regulamento.

Suprimido

Or. en

Alteração 219
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Os requisitos ou ações relacionados 
com a atenuação das alterações climáticas 
e a adaptação aos seus efeitos, a 
biodiversidade, a proteção dos recursos 
hídricos, a notificação das doenças dos 
animais e das plantas e a inovação, no 
mínimo, conforme estabelecido no 
anexo I do presente regulamento.

Suprimido

Or. es

Justificação

É necessário indicar em concreto quais são as ações relativas à atenuação das alterações 
climáticas e à biodiversidade, assim como especificar o que se entende por conselhos sobre o 
desenvolvimento sustentável da atividade económica. Como tal, propõe-se a passagem do 
aconselhamento obrigatório a opcional no n.º 3.
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Alteração 220
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Os requisitos ou ações relacionados 
com a atenuação das alterações climáticas 
e a adaptação aos seus efeitos, a 
biodiversidade, a proteção dos recursos 
hídricos, a notificação das doenças dos 
animais e das plantas e a inovação, no 
mínimo, conforme estabelecido no 
anexo I do presente regulamento.

Suprimido

Or. en

Alteração 221
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Os requisitos ou ações relacionados 
com a atenuação das alterações climáticas 
e a adaptação aos seus efeitos, a 
biodiversidade, a proteção dos recursos 
hídricos, a notificação das doenças dos 
animais e das plantas e a inovação, no 
mínimo, conforme estabelecido no 
anexo I do presente regulamento.

Suprimido

Or. en

Alteração 222
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) Os requisitos ou ações relacionados 
com a atenuação das alterações climáticas 
e a adaptação aos seus efeitos, a 
biodiversidade, a proteção dos recursos 
hídricos, a notificação das doenças dos 
animais e das plantas e a inovação, no 
mínimo, conforme estabelecido no 
anexo I do presente regulamento.

Suprimido

Or. es

Alteração 223
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Os requisitos ou ações relacionados com 
a atenuação das alterações climáticas e a 
adaptação aos seus efeitos, a 
biodiversidade, a proteção dos recursos 
hídricos, a notificação das doenças dos 
animais e das plantas e a inovação, no 
mínimo, conforme estabelecido no anexo I 
do presente regulamento.

c) No mínimo, os requisitos ou ações 
relacionados com a atenuação das 
alterações climáticas e a adaptação aos 
seus efeitos, a biodiversidade, a proteção 
dos recursos hídricos e a regulação 
eficiente do ciclo de nutrientes, a saúde do 
solo, as doenças dos animais e das plantas 
e a inovação, conforme estabelecido no 
Anexo I do presente regulamento.

Or. en

Alteração 224
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

c-A) As medidas agroambientais de 
combate às alterações climáticas 
estabelecidas no artigo 29.º do 
Regulamento xxx/xxx [DR]

Or. en

Justificação

Pelo facto de os Estados-Membros serem obrigados a estabelecer medidas agroambientais de 
combate às alterações climáticas ao abrigo do segundo pilar, o sistema de aconselhamento 
agrícola deverá incentivar os agricultores a optarem por esta via. A promoção das medidas e 
dos seus benefícios facilitará a aceitação das mesmas junto dos agricultores, contribuindo 
assim para a criação de sistemas sustentáveis de produção agrícola.

Alteração 225
Spyros Danellis

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) As medidas agroambientais de 
combate às alterações climáticas 
estabelecidas no artigo 29.º do 
Regulamento (UE) n.º xxx/xxx [DR];

Or. en

Alteração 226
Satu Hassi, Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) As medidas agroambientais de 
combate às alterações climáticas 
conforme estabelecidas no artigo 29.º do 
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Regulamento (UE) n.º xxx/xxx [DR]

Or. en

Justificação

Pelo facto de os Estados-Membros serem obrigados a estabelecer medidas agroambientais de 
combate às alterações climáticas ao abrigo do segundo pilar, o sistema de aconselhamento 
agrícola deverá incentivar os agricultores a optarem por esta via. A promoção das medidas 
facilitará a aceitação das mesmas junto dos agricultores, contribuindo assim para a criação 
de sistemas mais sustentáveis de produção agrícola.

Alteração 227
Spyros Danellis

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) No mínimo, o desempenho ambiental 
e o desenvolvimento sustentável da 
atividade económica associada à 
agricultura biológica, conforme dispostos 
no Regulamento (CE) n.º 834/2007;

Or. en

Alteração 228
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) As recomendações em matéria de 
gestão integrada de pragas e utilização de 
alternativas não químicas

Or. en
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Justificação

«Métodos não químicos» são métodos alternativos aos pesticidas químicos de proteção 
fitossanitária e proteção integrada, baseados em técnicas agronómicas como as referidas no 
anexo III, ponto 1, da Diretiva 2009/128/CE, ou métodos físicos, mecânicos ou biológicos de 
controlo das pragas.

Alteração 229
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 12.º – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) O desenvolvimento sustentável da 
atividade económica das pequenas 
explorações, conforme definidas pelos 
Estados-Membros, e, pelo menos, das 
explorações participantes no regime dos 
pequenos agricultores referido no título V 
do Regulamento (UE) n.º xxx/xxx [DP].

Suprimido

Or. es

Justificação

É necessário indicar em concreto quais são as ações relativas à atenuação das alterações 
climáticas e à biodiversidade, assim como especificar o que se entende por conselhos sobre o 
desenvolvimento sustentável da atividade económica. Como tal, propõe-se a passagem do 
aconselhamento obrigatório a opcional no n.º 3.

Alteração 230
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) O desenvolvimento sustentável da 
atividade económica das pequenas 
explorações, conforme definidas pelos 
Estados-Membros, e, pelo menos, das 
explorações participantes no regime dos 

Suprimido
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pequenos agricultores referido no título V 
do Regulamento (UE) n.º xxx/xxx [DP].

Or. en

Justificação

Para permitir que os Estados-Membros adaptem os serviços de aconselhamento agrícola às 
respetivas circunstâncias, os requisitos dispostos no n.º 2, alínea d), devem ser transpostos 
para o n.º 3.

Alteração 231
Robert Dušek

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) O desenvolvimento sustentável da 
atividade económica das pequenas 
explorações, conforme definidas pelos 
Estados-Membros, e, pelo menos, das 
explorações participantes no regime dos 
pequenos agricultores referido no título V 
do Regulamento (UE) n.º xxx/xxx [DP].

Suprimido

Or. en

Alteração 232
Peter Jahr, Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) O desenvolvimento sustentável da 
atividade económica das pequenas 
explorações, conforme definidas pelos 
Estados-Membros, e, pelo menos, das 
explorações participantes no regime dos 
pequenos agricultores referido no título V 
do Regulamento (UE) n.º xxx/xxx [DP].

Suprimido
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Or. de

Alteração 233
George Lyon, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) O desenvolvimento sustentável da 
atividade económica das pequenas 
explorações, conforme definidas pelos 
Estados-Membros, e, pelo menos, das 
explorações participantes no regime dos 
pequenos agricultores referido no título V 
do Regulamento (UE) n.º xxx/xxx [DP].

Suprimido

Or. en

Justificação

O acesso ao aconselhamento económico não deve discriminar as explorações agrícolas pela 
sua dimensão. 

Alteração 234
Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) O desenvolvimento sustentável da 
atividade económica das pequenas 
explorações, conforme definidas pelos 
Estados-Membros, e, pelo menos, das 
explorações participantes no regime dos 
pequenos agricultores referido no título V 
do Regulamento (UE) n.º xxx/xxx [DP].

Suprimido

Or. en
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Alteração 235
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) O desenvolvimento sustentável da 
atividade económica das pequenas 
explorações, conforme definidas pelos 
Estados-Membros, e, pelo menos, das 
explorações participantes no regime dos 
pequenos agricultores referido no título V 
do Regulamento (UE) n.º xxx/xxx [DP].

Suprimido

Or. en

Alteração 236
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 12.º – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) O desenvolvimento sustentável da 
atividade económica das pequenas 
explorações, conforme definidas pelos 
Estados-Membros, e, pelo menos, das 
explorações participantes no regime dos 
pequenos agricultores referido no título V 
do Regulamento (UE) n.º xxx/xxx [DP].

Suprimido

Or. es

Alteração 237
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) O desenvolvimento sustentável da 
atividade económica das pequenas 
explorações, conforme definidas pelos 
Estados-Membros, e, pelo menos, das 
explorações participantes no regime dos 
pequenos agricultores referido no título V 
do Regulamento (UE) n.º xxx/xxx [DP].

Suprimido

Or. en

Alteração 238
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) O desenvolvimento sustentável da 
atividade económica das pequenas 
explorações, conforme definidas pelos 
Estados-Membros, e, pelo menos, das 
explorações participantes no regime dos 
pequenos agricultores referido no título V 
do Regulamento (UE) n.º xxx/xxx [DP].

d) O desempenho ambiental e o 
desenvolvimento sustentável da atividade 
económica das pequenas explorações, 
conforme definidas pelos
Estados-Membros, e, pelo menos, das 
explorações participantes no regime dos 
pequenos agricultores referido no título V 
do Regulamento (UE) n.º xxx/xxx [DP].

Or. en

Alteração 239
Satu Hassi, Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) O desenvolvimento sustentável da 
atividade económica das pequenas 
explorações, conforme definidas pelos 

d) O desempenho ambiental e o 
desenvolvimento sustentável da atividade 
económica das pequenas explorações, 
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Estados-Membros, e, pelo menos, das 
explorações participantes no regime dos 
pequenos agricultores referido no título V 
do Regulamento (UE) n.º xxx/xxx [DP].

conforme definidas pelos 
Estados-Membros, e, pelo menos, das 
explorações participantes no regime dos 
pequenos agricultores referido no título V 
do Regulamento (UE) n.º xxx/xxx [DP].

Or. en

Alteração 240
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea d-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) A promoção e a implementação das 
regras contabilísticas, comerciais e de 
gestão sustentável dos recursos 
económicos;

Or. pl

Alteração 241
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) No mínimo, o desempenho ambiental 
e o desenvolvimento sustentável da 
atividade económica associada à 
agricultura biológica conforme dispostos 
no Regulamento (CE) n.º 834/2007.

Or. en

Justificação

A conversão para a agricultura biológica é um compromisso que, muitas vezes, exige a 
aquisição de novos conhecimentos teóricos e práticos. Por este motivo, as medidas 
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associadas à agricultura biológica devem ser explicitamente integradas no sistema de 
aconselhamento agrícola de todos os Estados-Membros, no mínimo, ao nível das normas 
constantes do Regulamento (CE) n.º 834/2007 relativo à produção biológica (uma vez que 
algumas normas aprofundam ainda mais esta matéria).

Alteração 242
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) No mínimo, o desempenho ambiental 
e o desenvolvimento sustentável da 
atividade económica associada à 
agricultura biológica, conforme dispostos 
no Regulamento (CE) n.º 834/2007.

Or. en

Alteração 243
Satu Hassi, Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) O desempenho ambiental e o 
desenvolvimento sustentável da atividade 
económica associada à agricultura 
biológica, conforme dispostos no 
Regulamento (CE) n.º 834/2007.

Or. en

Justificação

A conversão para a agricultura biológica é um compromisso que, muitas vezes, exige a 
aquisição de novos conhecimentos teóricos e práticos, com reconhecidos efeitos positivos no 
ambiente. Por este motivo, as medidas associadas à agricultura biológica devem ser 
explicitamente integradas no sistema de aconselhamento agrícola de todos os 
Estados-Membros, no mínimo, ao nível das normas dispostas no Regulamento (CE) 
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n.º 834/2007 relativo à produção biológica.

Alteração 244
Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) As medidas agroambientais de 
combate às alterações climáticas, 
conforme estabelecidas no artigo 29.º do 
Regulamento (UE) n.º xxx/xxx [DR]

Or. en

Alteração 245
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) As opções disponíveis para os 
agricultores em matéria de gestão eficaz 
dos riscos económicos e ambientais.

Or. en

Alteração 246
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O desenvolvimento sustentável da 
atividade económica de outras explorações 
não referidas no n.º 2, alínea d);

a) O desenvolvimento sustentável da 
atividade económica das pequenas
explorações, conforme definidas pelos 
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Estados-Membros, das explorações que 
participam no regime dos pequenos 
agricultores referido no Título V do 
Regulamento (UE) n.º xxx/xxx [DP] e de 
outras explorações.

Or. en

Justificação

Para permitir que os Estados-Membros adaptem os serviços de aconselhamento agrícola às 
respetivas circunstâncias, os requisitos dispostos no n.º 2, alínea d), devem ser transpostos 
para o n.º 3.

Alteração 247
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O desenvolvimento sustentável da 
atividade económica de outras explorações
não referidas no n.º 2, alínea d);

a) O desenvolvimento sustentável da 
atividade económica das pequenas
explorações, conforme definidas pelos 
Estados-Membros, das explorações que 
participam no regime dos pequenos 
agricultores referido no Título V do 
Regulamento (UE) n.º xxx/xxx [DP] e de 
outras explorações;

Or. en

Alteração 248
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O desenvolvimento sustentável da 
atividade económica de outras explorações
não referidas no n.º 2, alínea d);

a) O desenvolvimento sustentável da 
atividade económica das pequenas
explorações, conforme definidas pelos 
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Estados-Membros, das explorações que 
participam no regime dos pequenos 
agricultores referido no Título V do 
Regulamento (UE) n.º xxx/xxx [DP] e de 
outras explorações;

Or. en

Alteração 249
George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O desenvolvimento sustentável da 
atividade económica de outras explorações
não referidas no n.º 2, alínea d);

a) O desenvolvimento sustentável da 
atividade económica das explorações, 
incluindo a modernização das 
explorações, a promoção da 
competitividade, a integração setorial, a 
inovação e a orientação para o mercado; 

Or. en

Alteração 250
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O desenvolvimento sustentável da 
atividade económica de outras explorações 
não referidas no n.º 2, alínea d);

a) O desenvolvimento sustentável da 
atividade económica de explorações.

Or. es

Justificação

É necessário indicar em concreto quais são as ações relativas à atenuação das alterações 
climáticas e à biodiversidade, assim como especificar o que se entende por conselhos sobre o 
desenvolvimento sustentável da atividade económica. Como tal, propõe-se a passagem do 



AM\910033PT.doc 95/188 PE492.777v02-00

PT

aconselhamento obrigatório a opcional no n.º 3.

Alteração 251
Robert Dušek

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O desenvolvimento sustentável da 
atividade económica de outras explorações
não referidas no n.º 2, alínea d);

a) O desenvolvimento sustentável da 
atividade económica das explorações

Or. en

Alteração 252
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O desenvolvimento sustentável da 
atividade económica de outras explorações
não referidas no n.º 2, alínea d);

a) O desenvolvimento sustentável da 
atividade económica das explorações;

Or. en

Alteração 253
Spyros Danellis

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O desenvolvimento sustentável da 
atividade económica de outras explorações 
não referidas no n.º 2, alínea d);

a) O  desempenho ambiental e o 
desenvolvimento sustentável da atividade 
económica, de outras explorações não 
referidas no n.º 2, alínea d);



PE492.777v02-00 96/188 AM\910033PT.doc

PT

Or. en

Alteração 254
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O desenvolvimento sustentável da 
atividade económica de outras explorações 
não referidas no n.º 2, alínea d);

a) O desenvolvimento sustentável da 
atividade económica de explorações.

Or. es

Justificação

O desenvolvimento sustentável da atividade económica das explorações tem de ser um 
requisito opcional.

Alteração 255
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O desenvolvimento sustentável da 
atividade económica de outras explorações 
não referidas no n.º 2, alínea d);

a) O desenvolvimento sustentável da 
atividade económica das explorações

Or. en

Alteração 256
Åsa Westlund, Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) O desenvolvimento sustentável da 
atividade económica de outras explorações 
não referidas no n.º 2, alínea d);

a) O desempenho ambiental e o 
desenvolvimento sustentável da atividade 
económica de outras explorações não 
referidas no n.º 2, alíneas c) e d);

Or. en

Alteração 257
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea a-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) A promoção da conversão das 
explorações agrícolas e a diversificação 
da atividade económica das mesmas, em 
especial para turismo, criação de zonas 
arborizadas e de sistemas agroflorestais;

Or. pl

Alteração 258
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea a-B (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) A gestão de riscos e a introdução de 
medidas de prevenção adequadas em caso 
de catástrofes naturais, catástrofes, 
doenças dos animais e das plantas;

Or. pl
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Alteração 259
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Os requisitos mínimos ou ações 
relacionados com a atenuação das 
alterações climáticas e a adaptação aos 
seus efeitos, a biodiversidade, a proteção 
dos recursos hídricos, a notificação das 
doenças dos animais e das plantas e a 
inovação, conforme estabelecido no anexo 
I do presente regulamento.

Or. en

Justificação

Para permitir que os Estados-Membros adaptem os serviços de aconselhamento agrícola às 
respetivas circunstâncias, os requisitos dispostos no n.º 2, alínea c), devem ser transpostos 
para o n.º 3.

Alteração 260
Robert Dušek

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) No mínimo, os requisitos ou ações 
relacionados com a atenuação das 
alterações climáticas e a adaptação aos 
seus efeitos, a biodiversidade, a proteção 
dos recursos hídricos, a notificação das 
doenças dos animais e das plantas e a 
inovação, conforme estabelecido no 
anexo I do presente regulamento.

Or. en
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Alteração 261
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Os requisitos mínimos ou ações 
relacionados com a atenuação das 
alterações climáticas e a adaptação aos 
seus efeitos, a biodiversidade, a proteção 
dos recursos hídricos, a notificação das 
doenças dos animais e das plantas e a 
inovação, conforme estabelecido no anexo 
I do presente regulamento.

Or. en

Alteração 262
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Os requisitos ou ações relacionados 
com a atenuação das alterações climáticas 
e a adaptação aos seus efeitos, a 
biodiversidade, a proteção dos recursos 
hídricos, a notificação das doenças dos 
animais e das plantas, conforme 
estabelecido no anexo I do presente 
regulamento, bem como os requisitos e 
ações relacionados com o crescimento 
ecológico definido no novo artigo 18.º-A 
do regulamento relativo ao 
desenvolvimento rural, em conformidade 
com as medidas propostas nos programas 
de desenvolvimento rural

Or. en
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Alteração 263
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Os requisitos mínimos ou ações 
relacionados com a atenuação das 
alterações climáticas e a adaptação aos 
seus efeitos, a biodiversidade, a proteção 
dos recursos hídricos, a notificação das 
doenças dos animais e das plantas e a 
inovação, conforme estabelecido no anexo 
I do presente regulamento.

Or. en

Alteração 264
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Os requisitos ou ações relacionados 
com a atenuação das alterações climáticas 
e a adaptação aos seus efeitos, a 
biodiversidade, a proteção dos recursos 
hídricos, a notificação das doenças dos 
animais e das plantas e a inovação, no 
mínimo, conforme estabelecido no 
anexo I do presente regulamento.

Or. es

Justificação

É necessário indicar em concreto quais são as ações relativas à atenuação das alterações 
climáticas e à biodiversidade, assim como especificar o que se entende por conselhos sobre o 
desenvolvimento sustentável da atividade económica. Como tal, propõe-se a passagem do 
aconselhamento obrigatório a opcional no n.º 3.
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Alteração 265
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) No mínimo, os requisitos ou ações 
relacionados com a atenuação das 
alterações climáticas e a adaptação aos 
seus efeitos, a biodiversidade, a proteção 
dos recursos hídricos, a notificação das 
doenças dos animais e das plantas e a 
inovação, conforme estabelecido no 
anexo I do presente regulamento.

Or. en

Alteração 266
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) O desenvolvimento sustentável da 
atividade económica das pequenas 
explorações, conforme definidas pelos 
Estados-Membros, e, no mínimo, das 
explorações participantes no regime dos 
pequenos agricultores referido no título V 
do Regulamento (UE) n.º xxx/xxx [DP]. 

Or. en

Alteração 267
Peter Jahr, Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

b-A) O desenvolvimento sustentável da 
atividade económica das explorações, 
conforme definidas pelos 
Estados-Membros, e, pelo menos, das 
explorações participantes no regime dos 
pequenos agricultores referido no título V 
do Regulamento (UE) n.º xxx/xxx [DP].

Or. de

Alteração 268
Robert Dušek

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) O desenvolvimento sustentável da 
atividade económica das pequenas 
explorações, conforme definidas pelos 
Estados-Membros, e, no mínimo, das 
explorações participantes no regime dos 
pequenos agricultores referido no título V 
do Regulamento (UE) n.º xxx/xxx [DP].

Or. en

Alteração 269
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) O desenvolvimento sustentável da 
atividade económica das pequenas
explorações, conforme definidas pelos 
Estados-Membros, e, no mínimo, das 
explorações participantes no regime dos 
pequenos agricultores referido no título V 
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do Regulamento (UE) n.º xxx/xxx [DP].

Or. en

Alteração 270
Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) O desenvolvimento sustentável da 
atividade económica das pequenas 
explorações, definidas pelos 
Estados-Membros, participantes no 
regime dos pequenos agricultores referido 
no título V do Regulamento (UE) 
n.º xxx/xxx [DP].

Or. en

Alteração 271
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) As práticas agrícolas benéficas para 
o clima e o ambiente, estabelecidas no 
título III, capítulo 2, do Regulamento 
(UE) n.º xxx/xxx [DP], e a manutenção 
da superfície agrícola a que se refere o 
artigo 4.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento 
(UE) n.º xxx/xxx [DP].

Or. en

Alteração 272
Robert Dušek
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar a 
separação entre aconselhamento e controlo. 
A este respeito, e sem prejuízo da 
legislação nacional relativa ao acesso do 
público aos documentos, os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
organismos designados referidos no artigo 
12.º se abstêm de revelar a quem quer que 
seja, com exceção do beneficiário que gere 
a exploração em causa, informações e 
dados pessoais ou individuais que 
obtenham no âmbito das suas atividades de 
aconselhamento, salvo irregularidades ou 
infrações constatadas durante as mesmas 
que estejam abrangidas pela 
obrigatoriedade, determinada pelo direito 
da União ou nacional, de comunicação às 
autoridades públicas, nomeadamente 
infrações penais.

2. Os Estados-Membros devem assegurar a 
separação entre aconselhamento e controlo. 
A este respeito, e sem prejuízo da 
legislação nacional relativa ao acesso do 
público aos documentos, os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
organismos designados referidos no artigo 
12.º se abstêm de revelar a quem quer que 
seja, com exceção do beneficiário que gere 
a exploração em causa, informações e 
dados pessoais ou individuais que 
obtenham no âmbito das suas atividades de 
aconselhamento, salvo ao prestador do 
apoio, às autoridades de controlo do 
sistema de aconselhamento e em caso de
irregularidades ou infrações constatadas 
durante as mesmas que estejam abrangidas 
pela obrigatoriedade, determinada pelo 
direito da União ou nacional, de 
comunicação às autoridades públicas, 
nomeadamente infrações penais.

Or. en

Alteração 273
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar a 
separação entre aconselhamento e controlo. 
A este respeito, e sem prejuízo da 
legislação nacional relativa ao acesso do 
público aos documentos, os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
organismos designados referidos no artigo 
12.º se abstêm de revelar a quem quer que 

2. Os Estados-Membros devem assegurar a 
separação entre aconselhamento e controlo. 
A este respeito, e sem prejuízo da 
legislação nacional relativa ao acesso do 
público aos documentos, os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
organismos designados referidos no artigo 
12.º se abstêm de revelar a quem quer que 
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seja, com exceção do beneficiário que gere 
a exploração em causa, informações e 
dados pessoais ou individuais que 
obtenham no âmbito das suas atividades de 
aconselhamento, salvo irregularidades ou 
infrações constatadas durante as mesmas 
que estejam abrangidas pela 
obrigatoriedade, determinada pelo direito 
da União ou nacional, de comunicação às 
autoridades públicas, nomeadamente 
infrações penais.

seja, com exceção do beneficiário que gere 
a exploração em causa, informações e 
dados pessoais ou individuais que 
obtenham no âmbito das suas atividades de 
aconselhamento, salvo ao prestador do 
apoio, às autoridades de controlo do 
sistema de aconselhamento e em caso de
irregularidades ou infrações constatadas 
durante as mesmas que estejam abrangidas 
pela obrigatoriedade, determinada pelo 
direito da União ou nacional, de 
comunicação às autoridades públicas, 
nomeadamente infrações penais.

Or. en

Alteração 274
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Todavia, os Estados-Membros podem 
determinar, de acordo com critérios 
objetivos, as categorias de beneficiários 
com acesso prioritário ao sistema de 
aconselhamento agrícola. Não obstante, os 
Estados-Membros asseguram que é 
conferida prioridade aos agricultores cujo 
acesso a qualquer outro serviço de 
aconselhamento seja mais limitado.

Todavia, os Estados-Membros podem 
determinar, de acordo com critérios 
objetivos, as categorias de beneficiários 
com acesso prioritário ao sistema de 
aconselhamento agrícola. Não obstante, os 
Estados-Membros asseguram que é 
conferida prioridade aos agricultores cujo 
acesso a qualquer outro serviço de 
aconselhamento seja mais limitado. Além 
disso, deve ser conferida prioridade às 
redes que funcionam com meios 
limitados, suscetíveis de constituir os 
grupos operacionais visados no artigo 62.º 
do Regulamento (UE) n.º XXXXXX 
(regulamento relativo ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo FEADER), as 
quais, atuando no domínio da inovação, 
podem integrar a PEI (Parceria Europeia 
para a Inovação) para a produtividade e a 
natureza sustentável da agricultura 
visadas nos artigos 53.º e 61.º do 
Regulamento (UE) n.º XXXXXX 
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(regulamento relativo ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo FEADER). 

Or. fr

Alteração 275
George Lyon, Marit Paulsen

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Todavia, os Estados-Membros podem 
determinar, de acordo com critérios 
objetivos, as categorias de beneficiários 
com acesso prioritário ao sistema de 
aconselhamento agrícola. Não obstante, os 
Estados-Membros devem assegurar que é 
conferida prioridade aos agricultores cujo 
acesso a qualquer outro serviço de 
aconselhamento seja mais limitado.

Todavia, os Estados-Membros podem 
determinar, de acordo com critérios 
objetivos, as categorias de beneficiários 
com acesso prioritário ao sistema de 
aconselhamento agrícola. Não obstante, os 
Estados-Membros devem assegurar que é 
conferida prioridade aos agricultores 
participantes nas medidas de promoção da 
eficiência de carbono, nutrientes e/ou 
energia, descritas no Título III, capítulo 
2, do Regulamento (UE) n.º [DP/2012].

Or. en

Justificação

A integração das medidas de «ecologização» assentes na eficiência do carbono, dos 
nutrientes e da energia nos pagamentos diretos deve ser associada ao acesso prioritário a 
aconselhamento e ao acesso prioritário ao apoio ao investimento prestados aos agricultores 
que aplicam tais medidas, por forma a gerar o ciclo virtuoso necessário com vista a 
promover uma agricultura mais eficiente em termos de utilização de recursos. Contudo, os 
Estados-Membros não deverão discriminar nenhum tipo de exploração.

Alteração 276
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

Todavia, os Estados-Membros podem 
determinar, de acordo com critérios 
objetivos, as categorias de beneficiários 
com acesso prioritário ao sistema de 
aconselhamento agrícola. Não obstante, os 
Estados-Membros devem assegurar que é 
conferida prioridade aos agricultores cujo 
acesso a qualquer outro serviço de 
aconselhamento seja mais limitado.

Todavia, os Estados-Membros podem 
determinar, com base em critérios 
ambientais, económicos e sociais, as 
categorias de beneficiários com acesso 
prioritário ao sistema de aconselhamento 
agrícola. Não obstante, os 
Estados-Membros devem assegurar que é 
conferida prioridade aos agricultores cujo 
acesso a qualquer outro serviço de 
aconselhamento seja mais limitado.

Or. en

Alteração 277
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Todavia, os Estados-Membros podem 
determinar, de acordo com critérios
objetivos, as categorias de beneficiários 
com acesso prioritário ao sistema de 
aconselhamento agrícola. Não obstante, os 
Estados-Membros devem assegurar que é 
conferida prioridade aos agricultores cujo 
acesso a qualquer outro serviço de 
aconselhamento seja mais limitado.

Todavia, os Estados-Membros podem 
determinar, de acordo com critérios 
objetivos, as categorias de beneficiários 
com acesso prioritário ao sistema de 
aconselhamento agrícola, desde que 
integrem numa dessas categorias os
agricultores cujo acesso a qualquer outro 
serviço de aconselhamento seja mais 
limitado.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa clarificar o número em questão.

Alteração 278
Robert Dušek
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Proposta de regulamento
Artigo 15.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º Suprimido
Competências da Comissão
1. A fim de assegurar o bom 
funcionamento do sistema de 
aconselhamento agrícola, a Comissão é 
habilitada a adotar, nos termos do 
artigo 111.º, atos delegados relativos às 
disposições que visem tornar o sistema 
plenamente operacional. Essas 
disposições podem incidir, 
nomeadamente, nos critérios de 
acessibilidade aplicáveis aos agricultores.
2. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, adotar regras para a aplicação 
uniforme do sistema de aconselhamento 
agrícola. Esses atos de execução são 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 112.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 279
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de assegurar o bom 
funcionamento do sistema de 
aconselhamento agrícola, a Comissão é 
habilitada a adotar, nos termos do 
artigo 111.º, atos delegados relativos às 
disposições que visem tornar o sistema 
plenamente operacional. Essas 
disposições podem incidir, 
nomeadamente, nos critérios de 
acessibilidade aplicáveis aos agricultores.

Suprimido



AM\910033PT.doc 109/188 PE492.777v02-00

PT

Or. en

Alteração 280
Spyros Danellis

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de assegurar o bom 
funcionamento do sistema de 
aconselhamento agrícola, a Comissão é 
habilitada a adotar, nos termos do 
artigo 111.º, atos delegados relativos às 
disposições que visem tornar o sistema 
plenamente operacional. Essas disposições 
podem incidir, nomeadamente, nos 
critérios de acessibilidade aplicáveis aos 
agricultores.

1. A fim de assegurar o bom 
funcionamento do sistema de 
aconselhamento agrícola, a Comissão é 
habilitada a adotar, nos termos do 
artigo 111.º, atos delegados relativos às 
disposições que visem tornar o sistema 
plenamente operacional. Essas disposições 
podem incidir, nomeadamente, nos 
critérios de acessibilidade aplicáveis aos 
agricultores, bem como nos critérios 
mínimos de qualificação aplicáveis aos 
organismos designados que gerem o 
sistema de aconselhamento agrícola.

Or. en

Alteração 281
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, adotar regras para a aplicação 
uniforme do sistema de aconselhamento 
agrícola. Esses atos de execução são 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 112.º, n.º 3.

Suprimido

Or. en
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Alteração 282
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No caso de a legislação da União prever 
a redução dos montantes referidos no n.º 1, 
a Comissão fixa, por meio de atos de 
execução, o saldo líquido disponível para 
as despesas do FEAGA com base nos 
dados referidos nessa legislação.

2. No caso de a legislação da União prever 
a redução dos montantes referidos no n.º 1, 
a Comissão é habilitada, por meio de atos
delegados adotados nos termos do 
artigo 111.º, a fixar o saldo líquido 
disponível para as despesas do FEAGA 
com base nos dados referidos nessa 
legislação.

Or. de

Alteração 283
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 19 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As despesas relativas aos custos
administrativos e de pessoal, em que os 
Estados-Membros e os beneficiários da 
contribuição do FEAGA incorreram, não 
são assumidas pelo Fundo.

Os custos incorridos pelos 
Estados-Membros com as ações 
necessárias para manter e desenvolver 
métodos e meios técnicos de informação, 
interligação, monitorização e controlo da 
gestão financeira dos fundos utilizados 
para o financiamento da política agrícola 
comum são assumidos pelo FEAGA até 
ao limite máximo de 2 % da dotação 
nacional prevista no artigo 7.º do 
Regulamento (UE) [PD].

Or. it

Alteração 284
Salvatore Caronna
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Proposta de regulamento
Artigo 19 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No entanto, as despesas relacionadas com 
o pessoal, em que os Estados-Membros e 
os beneficiários da contribuição do
FEAGA incorreram, não são assumidas 
pelo Fundo.

Or. it

Alteração 285
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 21 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fornece gratuitamente essas
imagens por satélite aos organismos de 
controlo ou aos prestadores de serviços 
autorizados por esses organismos a 
representá-los.

A Comissão e/ou os Estados-Membros 
adquirem as imagens por satélite a 
fornecer gratuitamente aos organismos de 
controlo ou aos prestadores de serviços 
autorizados por esses organismos a 
representá-los.

Or. it

Alteração 286
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 21 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As imagens continuam a ser propriedade 
da Comissão, que as recupera após a 
conclusão do trabalho. A Comissão pode
igualmente determinar a realização de 
trabalhos para melhorar as técnicas e os 
métodos de trabalho utilizados na inspeção 

As imagens continuam a ser propriedade 
da Comissão e/ou dos Estados-Membros. 
Estes podem igualmente determinar a 
realização de trabalhos para melhorar as 
técnicas e os métodos de trabalho 
utilizados na inspeção de superfícies 
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de superfícies agrícolas por teledeteção. agrícolas por teledeteção.

Or. it

Alteração 287
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

As medidas financiadas ao abrigo do artigo 
6.º, alínea c), têm por objetivo conferir à 
Comissão os meios necessários para gerir 
os mercados agrícolas da União num 
contexto global, assegurar a monitorização 
agroeconómica dos solos agrícolas e do 
estado das culturas, a fim de se poderem 
realizar estimativas, nomeadamente dos 
rendimentos e da produção agrícola, de se 
partilhar o acesso a essas estimativas a 
nível internacional, por exemplo, no 
âmbito de iniciativas coordenadas por 
organismos das Nações Unidas ou por 
outras agências internacionais, contribuir 
para a transparência dos mercados 
mundiais e assegurar o acompanhamento 
tecnológico do sistema agrometeorológico.

As medidas financiadas ao abrigo do artigo 
6.º, alínea c), têm por objetivo conferir à 
Comissão os meios necessários para gerir 
os mercados agrícolas da União num 
contexto global, assegurar a monitorização 
agroeconómica e agroecológica dos solos 
agrícolas e florestais e do estado das 
culturas e da base de recursos agrícolas, a 
fim de se poderem realizar estimativas, por 
exemplo, ao nível dos rendimentos, da 
eficiência dos recursos e da produção 
agrícola de longo prazo, de se partilhar o 
acesso a essas estimativas a nível 
internacional, designadamente no âmbito 
de iniciativas coordenadas por organismos 
das Nações Unidas ou por outras agências 
internacionais, contribuir para a 
transparência dos mercados mundiais e 
assegurar o acompanhamento tecnológico 
do sistema agrometeorológico.

Or. en

Justificação

Uma vez que os sistemas de produção alimentar têm por base recursos naturais esgotáveis, 
como os solos, é necessário assegurar o acesso aos dados referentes a esses recursos, para 
que seja possível avaliar a resposta da PAC reformada à questão da segurança alimentar a 
longo prazo. Trata-se, portanto, de uma questão de aplicação de dinheiros públicos. Estes 
dados deverão ainda abranger os solos agroflorestais, uma vez que subsistem grandes 
desafios decorrentes das alterações climáticas e dos incêndios florestais, etc.
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Alteração 288
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

As medidas financiadas ao abrigo do artigo 
6.º, alínea c), dizem respeito à recolha ou à 
aquisição das informações necessárias à 
execução e à vigilância da política agrícola 
comum, incluindo os dados obtidos via 
satélite e os dados meteorológicos, a 
criação de uma infraestrutura de dados 
espaciais e de um sítio Internet, a 
realização de estudos específicos ligados às 
condições climáticas e a atualização dos 
modelos agrometeorológicos e 
econométricos. Se necessário, essas ações 
são realizadas em colaboração com 
laboratórios e organismos nacionais.

As medidas financiadas ao abrigo do artigo 
6.º, alínea c), dizem respeito à recolha ou à 
aquisição das informações necessárias à 
execução e à vigilância da política agrícola 
comum, incluindo os dados obtidos via 
satélite e os dados meteorológicos, a 
criação de uma infraestrutura de dados 
espaciais e de um sítio Internet, a 
realização de estudos específicos ligados às 
condições climáticas, a monitorização da 
saúde e funcionalidade dos solos, por 
exemplo, através do inquérito estatístico
sobre a utilização e a ocupação do solo
(LUCAS), e a atualização dos modelos 
agrometeorológicos e econométricos. Se 
necessário, essas ações são realizadas em 
colaboração com laboratórios e organismos 
nacionais.

Or. en

Justificação

Se esta reforma obrigar a um investimento de dinheiros públicos para obter uma mudança de 
paradigma nos sistemas de produção alimentar, tendo em conta que tais sistemas se baseiam 
em recursos naturais esgotáveis, tais como o solo, terá de ser assegurado o acesso aos dados 
referentes a esses recursos, para que seja possível avaliar a resposta da PAC reformada à 
questão da segurança alimentar a longo prazo. Trata-se portanto de uma questão de 
aplicação de dinheiros públicos.

Alteração 289
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A fim de assegurar o respeito dos limites 
máximos anuais fixados no Regulamento 
(UE) n.º xxx/xxx [MFF] para o 
financiamento das despesas relacionadas 
com o mercado e dos pagamentos diretos, 
deve ser determinada uma taxa de 
ajustamento dos pagamentos diretos 
sempre que as previsões relativas ao 
financiamento das medidas financiadas no 
âmbito desse subcomité respeitantes a um 
dado exercício financeiro apontem para a 
superação dos limites máximos anuais 
aplicáveis.

1. A fim de assegurar o respeito dos limites 
máximos anuais fixados no Regulamento 
(UE) n.º xxx/xxx [MFF] para o 
financiamento das despesas relacionadas 
com o mercado e dos pagamentos diretos, 
deve ser determinada uma taxa de 
ajustamento dos pagamentos diretos 
sempre que as previsões relativas ao 
financiamento das medidas financiadas no 
âmbito desse subcomité respeitantes a um 
dado exercício financeiro apontem para a 
superação dos limites máximos anuais 
aplicáveis, salvaguardando uma margem 
de 300 milhões de euros abaixo do 
referido limite.

Or. en

Justificação

A margem de 300 milhões de euros abaixo do sublimite máximo das despesas do FEAGA 
constitui um mecanismo de segurança no âmbito da gestão do orçamento do FEAGA, não 
devendo, portanto, ser eliminada.

Alteração 290
Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Até 1 de dezembro, o Conselho pode, 
sob proposta da Comissão, em função dos 
elementos novos de que disponha, adaptar 
a taxa de ajustamento dos pagamentos 
diretos fixada nos termos dos n.os 2 ou 3.

4. Caso sejam disponibilizadas novas 
informações pertinentes após a tomada de 
decisão nos termos dos n.os 2 e 3, a 
Comissão pode, com base nestas 
informações, até 1 de dezembro, adaptar a 
taxa de ajustamento dos pagamentos 
diretos fixada nos termos dos n.os 2 ou 3, 
por meio de atos de execução, sem 
aplicação do procedimento nos termos do 
artigo 112.º, n.os 2 ou 3.
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Or. de

Alteração 291
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Antes da aplicação do presente artigo, 
deve ser tido em conta o montante 
autorizado pela autoridade orçamental 
para a reserva para crises no setor 
agrícola referida no ponto 14 do Acordo 
Interinstitucional entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão sobre 
a cooperação no domínio orçamental e a 
boa gestão financeira.

Suprimido

Or. de

Alteração 292
Julie Girling, Richard Ashworth, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Antes da aplicação do presente artigo, 
deve ser tido em conta o montante 
autorizado pela autoridade orçamental 
para a reserva para crises no setor 
agrícola referida no ponto 14 do Acordo 
Interinstitucional entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão sobre 
a cooperação no domínio orçamental e a 
boa gestão financeira.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Não devem ser efetuadas despesas não previstas no orçamento. Em caso de crise, esta deve 
ser resolvida dentro dos limites orçamentais, tornando assim desnecessária a existência do 
n.º 6 deste artigo. 

Alteração 293
Alfreds Rubiks

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Antes da aplicação do presente artigo, 
deve ser tido em conta o montante 
autorizado pela autoridade orçamental 
para a reserva para crises no setor 
agrícola referida no ponto 14 do Acordo 
Interinstitucional entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão sobre 
a cooperação no domínio orçamental e a 
boa gestão financeira.

Suprimido

Or. lv

Alteração 294
Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Antes da aplicação do presente artigo, 
deve ser tido em conta o montante 
autorizado pela autoridade orçamental
para a reserva para crises no setor agrícola 
referida no ponto 14 do Acordo 
Interinstitucional entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a 
cooperação no domínio orçamental e a boa 
gestão financeira.

6. Antes da entrega da proposta na aceção 
do n.º 2, a Comissão aprecia se as 
condições para a mobilização da reserva 
para crises no setor agrícola referida no
ponto 14 do Acordo Interinstitucional entre 
o Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão sobre a cooperação no domínio 
orçamental e a boa gestão financeira são 
preenchidas e, caso afirmativo, apresenta 
uma proposta neste sentido.
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Or. de

Justificação

Pretende-se garantir que a disciplina orçamental não seja utilizada como substituição da 
reserva para a gestão de crises quando a evolução excecional do mercado provoque despesas 
superiores ao esperado para as medidas em conformidade com o artigo 159.º sobre a OCM 
única.

Alteração 295
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se, na elaboração do projeto de 
orçamento para um exercício n, se verificar 
que o montante referido no artigo 16.º 
relativamente a esse exercício pode ser 
ultrapassado, a Comissão propõe ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho ou ao 
Conselho as medidas necessárias para 
assegurar o respeito desse montante.

2. Se, na elaboração do projeto de 
orçamento para um exercício n, se verificar 
que o montante referido no artigo 16.º 
relativamente a esse exercício pode ser 
ultrapassado, tendo em conta a margem 
estabelecida no artigo 25.º, n.º 1, do 
presente regulamento, a Comissão propõe 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho ou 
ao Conselho as medidas necessárias para 
assegurar o respeito desse montante.

Or. en

Justificação

Em conformidade com a alteração ao artigo 25.º, n.º 1, relativa à reintrodução da margem 
abaixo do sublimite máximo do FEAGA, a mesma deve também ser referida no artigo 26.º, n.º 
2, de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1290/2005. 

Alteração 296
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em qualquer momento, se considerar 3. Em qualquer momento, se considerar 
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que existe o risco de o montante referido 
no artigo 16.º ser ultrapassado e que não 
lhe é possível tomar medidas adequadas 
para retificar a situação no âmbito das suas 
competências, a Comissão propõe outras 
medidas para assegurar o respeito desse 
montante. Essas medidas são adotadas pelo 
Conselho com fundamento no artigo 43.º, 
n.º 3, do Tratado ou pelo Parlamento 
Europeu e o Conselho com fundamento no 
artigo 43.º, n.º 2, do Tratado.

que existe o risco de o montante referido 
no artigo 16.º ser ultrapassado e que não 
lhe é possível tomar medidas adequadas 
para retificar a situação no âmbito das suas 
competências, a Comissão propõe outras 
medidas para assegurar o respeito desse 
montante. Essas medidas são adotadas pelo 
Parlamento Europeu e o Conselho com 
fundamento no artigo 43.º, n.º 2, do 
Tratado.

Or. de

Alteração 297
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de regulamento
Artigo 29

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29
Exclusão do duplo financiamento

Sem prejuízo da elegibilidade para apoio 
ao abrigo do artigo 30.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º DR/xxx, as 
despesas financiadas pelo FEADER não 
podem beneficiar de qualquer outro 
financiamento a cargo do orçamento da 
UE.

Suprimido

Or. pl

Justificação

Adaptação às alterações introduzidas no título II, capítulo I, do Regulamento (UE) n.º [...] 
[DP] e no artigo 100.º do presente regulamento. Os Estados-Membros podem afetar os 
recursos não utilizados no âmbito dos regimes de apoio direto e os montantes resultantes da 
aplicação das reduções e exclusões como apoio adicional às medidas financiadas no âmbito 
do FEADER.

Alteração 298
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Proposta de regulamento
Artigo 29.º

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo da elegibilidade para apoio 
ao abrigo do artigo 30.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º DR/xxx, as despesas 
financiadas pelo FEADER não podem 
beneficiar de qualquer outro financiamento 
a cargo do orçamento da UE.

Sem prejuízo da elegibilidade para apoio 
ao abrigo do Título III, capítulo 2, do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012 e do
artigo 30.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 
n.º DR/xxx, as despesas financiadas pelo 
FEADER não podem beneficiar de 
qualquer outro financiamento a cargo do 
orçamento da UE.

Or. en

Alteração 299
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 29

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo da elegibilidade para apoio 
ao abrigo do artigo 30.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º DR/xxx, as 
despesas financiadas pelo FEADER não 
podem beneficiar de qualquer outro 
financiamento a cargo do orçamento da 
UE.

Com a exceção do apoio ao abrigo do 
artigo 29.º e do artigo 30.º do 
Regulamento FEADER/2012, que se 
verifica sem prejuízo dos pagamentos nos 
termos do título III, artigo 2.º, do 
Regulamento DP/2012, as despesas 
financiadas pelo FEADER não podem 
beneficiar de qualquer outro financiamento 
a cargo do orçamento da UE.

Or. de

Alteração 300
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 29.º
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Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo da elegibilidade para apoio 
ao abrigo do artigo 30.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º DR/xxx, as despesas 
financiadas pelo FEADER não podem 
beneficiar de qualquer outro financiamento 
a cargo do orçamento da UE.

Sem prejuízo da elegibilidade para apoio 
ao abrigo do artigo 29.º e do artigo 30.º, 
n.º 2, do Regulamento (UE) n.º DR/xxx, as 
despesas financiadas pelo FEADER não 
podem beneficiar de qualquer outro 
financiamento a cargo do orçamento da 
UE.

Or. en

Justificação

Este aditamento permite que os programas agroambientais sejam automaticamente aceites 
para os pagamentos de ecologização previstos no novo regime do primeiro pilar.

Alteração 301
Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 29

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo da elegibilidade para apoio 
ao abrigo do artigo 30.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º DR/xxx, as despesas 
financiadas pelo FEADER não podem 
beneficiar de qualquer outro financiamento 
a cargo do orçamento da UE.

Sem prejuízo da elegibilidade para apoio 
ao abrigo do artigo 29.º, n.º 2, e do 
artigo 30.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 
n.º DR/xxx, as despesas financiadas pelo 
FEADER não podem beneficiar de 
qualquer outro financiamento a cargo do 
orçamento da UE.

Or. de

Justificação

As medidas nos termos do artigo 29.º do Regulamento (UE) FEADER/2012 devem ser 
igualmente elegíveis como medidas do Regulamento (UE) DP/2012.

Alteração 302
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Na sequência da sua decisão que aprova 
o programa, a Comissão efetua o 
pagamento de um montante de pré-
financiamento inicial para todo o período 
de programação. O montante de pré-
financiamento representa 4 % da 
participação do FEADER no programa em 
questão. Pode ser fracionado em três 
prestações, no máximo, em função das 
disponibilidades orçamentais. A primeira 
prestação deve representar 2 % da 
contribuição do FEADER para o programa 
em causa.

1. Na sequência da sua decisão que aprova 
o programa, a Comissão efetua o 
pagamento de um montante de pré-
financiamento inicial para todo o período 
de programação. O montante de pré-
financiamento representa 7 % da 
participação do FEADER no programa em 
questão. Pode ser fracionado em três 
prestações, no máximo, em função das 
disponibilidades orçamentais. A primeira 
prestação deve representar 2 % da 
contribuição do FEADER para o programa 
em causa.

Or. es

Justificação

O valor de 7 % é mais adequado ao ritmo dos adiantamentos, pagamentos e reembolsos, pelo 
que implica um menor esforço de tesouraria para os Estados-Membros.

Alteração 303
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Na sequência da sua decisão que aprova 
o programa, a Comissão efetua o 
pagamento de um montante de pré-
financiamento inicial para todo o período 
de programação. O montante de pré-
financiamento representa 4 % da 
participação do FEADER no programa em 
questão. Pode ser fracionado em três 
prestações, no máximo, em função das 
disponibilidades orçamentais. A primeira 
prestação deve representar 2 % da 
contribuição do FEADER para o programa 

1. Na sequência da sua decisão que aprova 
o programa de desenvolvimento rural, a 
Comissão efetua o pagamento, em 
benefício do Estado-Membro, de um 
montante de pré-financiamento inicial para 
todo o período de programação. O 
montante de pré-financiamento representa 
7 % da participação do FEADER no 
programa em questão. Pode ser fracionado 
em três prestações, no máximo, em função 
das disponibilidades orçamentais. A 
primeira prestação deve representar 2 % da 
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em causa. contribuição do FEADER para o programa 
em causa.

Or. de

Alteração 304
Robert Dušek

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Na sequência da sua decisão que aprova 
o programa, a Comissão efetua o 
pagamento de um montante de 
pré-financiamento inicial para todo o 
período de programação. O montante de 
pré-financiamento representa 4 % da 
participação do FEADER no programa em 
questão. Pode ser fracionado em três 
prestações, no máximo, em função das 
disponibilidades orçamentais. A primeira 
prestação deve representar 2 % da 
contribuição do FEADER para o programa 
em causa.

1. Na sequência da sua decisão que aprova 
o programa, a Comissão efetua o 
pagamento de um montante de 
pré-financiamento inicial para todo o 
período de programação. O montante de 
pré-financiamento representa 7 % da 
participação do FEADER no programa em 
questão. Pode ser fracionado em três 
prestações, no máximo, em função das 
disponibilidades orçamentais. A primeira 
prestação deve representar 2 % da 
contribuição do FEADER para o programa 
em causa.

Or. en

Alteração 305
Alfreds Rubiks

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Na sequência da sua decisão que aprova 
o programa, a Comissão efetua o 
pagamento de um montante de pré-
financiamento inicial para todo o período 
de programação. O montante de pré-
financiamento representa 4 % da 
participação do FEADER no programa em 

1. Na sequência da sua decisão que aprova 
o programa, a Comissão efetua o 
pagamento de um montante de pré-
financiamento inicial para todo o período 
de programação. O montante de pré-
financiamento representa 7 % da 
participação do FEADER no programa em 
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questão. Pode ser fracionado em três 
prestações, no máximo, em função das 
disponibilidades orçamentais. A primeira 
prestação deve representar 2 % da 
contribuição do FEADER para o programa 
em causa.

questão. Pode ser fracionado em três 
prestações, no máximo, em função das 
disponibilidades orçamentais. A primeira 
prestação deve representar 2 % da 
contribuição do FEADER para o programa 
em causa.

Or. lv

Alteração 306
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Na sequência da sua decisão que aprova 
o programa, a Comissão efetua o 
pagamento de um montante de pré-
financiamento inicial para todo o período 
de programação. O montante de pré-
financiamento representa 4 % da 
participação do FEADER no programa em 
questão. Pode ser fracionado em três 
prestações, no máximo, em função das 
disponibilidades orçamentais. A primeira 
prestação deve representar 2% da 
contribuição do FEADER para o programa 
em causa.

1. Na sequência da sua decisão que aprova 
o programa, a Comissão efetua o 
pagamento de um montante de pré-
financiamento inicial para todo o período 
de programação. O montante de pré-
financiamento representa 7 % da 
participação do FEADER no programa em 
questão. Pode ser fracionado em três 
prestações, no máximo, em função das 
disponibilidades orçamentais. A primeira 
prestação deve representar 2% da 
contribuição do FEADER para o programa 
em causa.

Or. pt

Alteração 307
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Na sequência da sua decisão que aprova 
o programa, a Comissão efetua o 
pagamento de um montante de pré-
financiamento inicial para todo o período 

1. Na sequência da sua decisão que aprova 
o programa, a Comissão efetua o 
pagamento de um montante de pré-
financiamento inicial para todo o período 
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de programação. O montante de pré-
financiamento representa 4 % da 
participação do FEADER no programa 
em questão. Pode ser fracionado em três 
prestações, no máximo, em função das 
disponibilidades orçamentais. A primeira 
prestação deve representar 2 % da 
contribuição do FEADER para o programa 
em causa.

de programação. O montante de pré-
financiamento representa 7 % da 
contribuição do FEADER para o programa 
em causa.

Or. es

Alteração 308
George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Na sequência da sua decisão que aprova 
o programa, a Comissão efetua o 
pagamento de um montante de 
pré-financiamento inicial para todo o 
período de programação. O montante de 
pré-financiamento representa 4 % da 
participação do FEADER no programa em 
questão. Pode ser fracionado em três 
prestações, no máximo, em função das 
disponibilidades orçamentais. A primeira 
prestação deve representar 2 % da 
contribuição do FEADER para o programa 
em causa.

1. Na sequência da sua decisão que aprova 
o programa, a Comissão efetua o 
pagamento de um montante de 
pré-financiamento inicial para todo o 
período de programação, a menos que o 
Estado-Membro notifique a Comissão, no 
prazo de dois meses a contar da data da 
decisão, de que não pretende receber um 
montante a título de pré-financiamento. O 
montante de pré-financiamento representa 
4 % da participação do FEADER no 
programa em questão. Pode ser fracionado 
em três prestações, no máximo, em função 
das disponibilidades orçamentais. A 
primeira prestação deve representar 2 % da 
contribuição do FEADER para o programa 
em causa.

Or. en

Justificação

Apesar de serem em número elevado, nem todos os Estados-Membros dependem de um 
pré-financiamento para darem início aos seus programas. Só se verificará uma redução da 
pressão sobre o orçamento se um Estado-Membro que prefira não receber pré-financiamento 
tiver condições para recusá-lo, libertando assim o montante correspondente para usufruto de 
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outros Estados-Membros (nestas condições, o valor de 4 % poderá ser facilmente elevado 
pela Comissão).

Alteração 309
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Na sequência da sua decisão que aprova 
o programa, a Comissão efetua o 
pagamento de um montante de 
pré-financiamento inicial para todo o 
período de programação. O montante de 
pré-financiamento representa 4 % da 
participação do FEADER no programa em 
questão. Pode ser fracionado em três 
prestações, no máximo, em função das 
disponibilidades orçamentais. A primeira 
prestação deve representar 2 % da 
contribuição do FEADER para o programa 
em causa.

1. Na sequência da sua decisão que aprova 
o programa, a Comissão efetua o 
pagamento de um montante de 
pré-financiamento inicial para todo o 
período de programação, a menos que o 
Estado-Membro em causa notifique a 
Comissão, no prazo de 2 meses a contar 
da data da decisão, de que não pretende 
receber um montante a título de 
pré-financiamento. O montante de pré-
financiamento representa 4 % da 
participação do FEADER no programa em 
questão. Pode ser fracionado em três 
prestações, no máximo, em função das 
disponibilidades orçamentais. A primeira 
prestação deve representar 2 % da 
contribuição do FEADER para o programa 
em causa.

Or. en

Justificação

Por forma a aliviar a pressão sobre os orçamentos dos Estados-Membros, aqueles que não 
precisarem de um adiantamento para darem início aos seus programas deverão poder 
recusá-lo de modo a conseguirem fazer uma gestão financeira mais eficaz das respetivas 
medidas de desenvolvimento rural.

Alteração 310
Robert Dušek
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Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Na sequência da sua decisão que aprova 
o programa, a Comissão efetua o 
pagamento de um montante de 
pré-financiamento inicial para todo o 
período de programação. O montante de 
pré-financiamento representa 4 % da 
participação do FEADER no programa em 
questão. Pode ser fracionado em três 
prestações, no máximo, em função das 
disponibilidades orçamentais. A primeira 
prestação deve representar 2 % da 
contribuição do FEADER para o 
programa em causa.

1. Na sequência da sua decisão que aprova 
o programa, a Comissão efetua o 
pagamento de um montante de 
pré-financiamento inicial para todo o 
período de programação. O montante de 
pré-financiamento representa 4 % da 
participação do FEADER no programa em 
questão. Pode ser fracionado em três 
prestações, no máximo, em função das 
disponibilidades orçamentais.

Or. en

Alteração 311
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Na sequência da sua decisão que aprova 
o programa, a Comissão efetua o 
pagamento de um montante de 
pré-financiamento inicial para todo o 
período de programação. O montante de 
pré-financiamento representa 4 % da 
participação do FEADER no programa em 
questão. Pode ser fracionado em três 
prestações, no máximo, em função das 
disponibilidades orçamentais. A primeira 
prestação deve representar 2 % da 
contribuição do FEADER para o 
programa em causa.

1. Na sequência da sua decisão que aprova 
o programa, a Comissão efetua o 
pagamento de um montante de 
pré-financiamento inicial para todo o 
período de programação. O montante de 
pré-financiamento representa 7 % da 
participação do FEADER no programa em 
questão. Pode ser fracionado em três 
prestações, no máximo, em função das 
disponibilidades orçamentais.

Or. en
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Alteração 312
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros podem decidir 
não fazer uso do regime de 
pré-financiamento, conforme disposto no 
presente artigo.

Or. en

Alteração 313
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os pagamentos intercalares são 
efetuados por cada programa de 
desenvolvimento rural. São calculados pela 
aplicação da taxa de cofinanciamento de 
cada medida às despesas públicas em que 
se tenha incorrido a título dessa medida.

1. Os pagamentos intercalares são 
efetuados por cada programa de 
desenvolvimento rural. São calculados pela 
aplicação da taxa de cofinanciamento de 
cada medida às despesas públicas em que 
se tenha incorrido a título dessa medida, ou 
ao total das despesas elegíveis, públicas 
ou privadas.

Or. fr

Alteração 314
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 3 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Transmissão à Comissão de uma 
declaração de despesas assinada pelo 
organismo pagador acreditado, em 
conformidade com o artigo 102.º, n.º 1, 
alínea c);

a) Transmissão à Comissão de uma 
declaração mensal de despesas assinada 
pelo organismo pagador acreditado, em 
conformidade com o artigo 102.º, n.º 1, 
alínea c);

Or. es

Justificação

Propôs-se que as declarações de despesas do FEADER e os reembolsos sigam o mesmo 
sistema que no FEAGA como acontecia no período 2000-2006 no FEOGA-Garantia (artigos 
17.º e 18.º para o FEAGA e artigo 35.º para o FEADER), o que resultaria numa 
simplificação do sistema.

Alteração 315
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É anulada automaticamente pela 
Comissão a parte de uma autorização 
orçamental para um programa de 
desenvolvimento rural 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 em que se tenha incorrido até 
31 de dezembro do segundo ano seguinte 
ao da autorização orçamental, nenhuma 
declaração de despesas que satisfaça os 
requisitos estabelecidos no artigo 35.º, 
n.º 3.

1. É anulada automaticamente pela 
Comissão a parte de uma autorização 
orçamental de um Estado-Membro 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 em que se tenha incorrido até 
31 de dezembro do segundo ano seguinte 
ao da autorização orçamental, nenhuma 
declaração de despesas que satisfaça os 
requisitos estabelecidos no artigo 35.º, 
n.º 3.

Or. es

Justificação

A anulação automática dos compromissos relativos ao FEADER deveria ser realizada a nível 
do Estado-Membro e não ao nível do programa (artigo 37.º, n.º 1), como consta do texto da 
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proposta, o que resultaria numa simplificação em matéria de gestão.

Alteração 316
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros que, em virtude 
de possuírem um sistema federal/regional 
de governo, apresentem múltiplos 
programas de desenvolvimento rural 
podem compensar o montante não 
utilizado até 31 de dezembro do segundo 
ano sucessivo ao ano de autorização 
orçamental de um ou mais programas de 
desenvolvimento rural, com montantes 
gastos acima do limite por outros 
programas de desenvolvimento rural. Se 
após a compensação permanecerem 
montantes a serem anulados, os mesmos 
são cobrados proporcionalmente aos 
programas de desenvolvimento rural em 
atraso de pagamento.

Or. de

Alteração 317
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros que 
apresentem mais do que um programa de 
desenvolvimento rural, podem compensar 
o montante não utilizado até 31 de 
dezembro do segundo ano sucessivo ao 
ano de autorização orçamental de um ou 
mais programas de desenvolvimento 



PE492.777v02-00 130/188 AM\910033PT.doc

PT

rural, com montantes gastos acima do 
limite por outros programas de 
desenvolvimento rural. Se após a 
compensação permanecerem montantes a 
serem anulados, os mesmos são cobrados 
proporcionalmente aos programas de 
desenvolvimento rural em atraso de 
pagamento.

Or. pt

Alteração 318
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados -Membros que 
apresentem mais do que um programa de 
desenvolvimento rural, podem compensar 
o montante não utilizado até 31 de 
dezembro do segundo ano sucessivo ao 
ano de autorização orçamental de um ou 
mais programas de desenvolvimento 
rural, com montantes gastos acima do 
limite por outros programas de 
desenvolvimento rural. Se após a 
compensação permanecerem montantes a 
serem anulados, os mesmos são cobrados 
proporcionalmente aos programas de 
desenvolvimento rural em atraso de 
pagamento.

Or. pt

Alteração 319
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

b-A) A parte correspondente às 
autorizações orçamentais relativas ao 
apoio nos termos do artigo 37.º, n.º 1, 
alíneas b) e c) do Regulamento (UE) 
n.º [...] [Desenvolvimento rural]

Or. fr

Alteração 320
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 37.º-A
É anulada automaticamente pela 
Comissão a parte de uma autorização 
orçamental para um programa de 
desenvolvimento rural 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 em que se tenha 
incorrido até 31 de dezembro do segundo 
ano seguinte ao da autorização 
orçamental, nenhuma declaração de 
despesas que satisfaça os requisitos 
estabelecidos no artigo 35.º, n.º 3.
No entanto, a referida anulação não se 
aplica à autorização orçamental de 2014.
Para efeitos da anulação, um sexto da 
autorização de 2014 será aditado a cada 
uma das autorizações orçamentais para o 
período de 2015-2020.

Or. it
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Alteração 321
Peter Jahr, Albert Deß

Proposta de regulamento
Título 4 – capítulo 2 – secção 4

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. de

Alteração 322
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Título 4 – capítulo 2 – secção 4

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 323
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 38 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 38.º Suprimido
Autorizações orçamentais
A decisão da Comissão que aprovar a lista 
de projetos aos quais é atribuído o prémio 
à cooperação local inovadora, referido no 
artigo 58.º, n.º 4, do Regulamento (UE) 
n.º DR/xxx, constitui uma decisão de 
financiamento, na aceção do artigo [75.º, 
n.º 2], do Regulamento (UE) n.º FR/xxx. 
Após a adoção da decisão referida no 
primeiro parágrafo, a Comissão procede 
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às autorizações orçamentais por 
Estado-Membro relativas ao montante 
total dos prémios concedidos a projetos 
em cada Estado-Membro, dentro do limite 
referido no artigo 51.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º DR/xxx.

Or. en

Alteração 324
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 39

Texto da Comissão Alteração

Artigo 39.º Suprimido
Pagamentos aos Estados-Membros
1. No quadro dos pagamentos intercalares 
referidos no artigo 35.º, a Comissão 
efetua pagamentos para o reembolso das 
despesas em que os organismos pagadores 
incorreram para a atribuição dos prémios 
referidos na presente secção, dentro dos 
limites das autorizações orçamentais 
disponíveis para os Estados-Membros em 
causa.
2. Cada pagamento está sujeito à 
transmissão à Comissão de uma 
declaração de despesas assinada pelo 
organismo pagador acreditado, em 
conformidade com o artigo 102.º, n.º 1, 
alínea c).
3. Os organismos pagadores acreditados 
elaboram e transmitem à Comissão, 
diretamente ou por intermédio do 
organismo de coordenação, se este tiver 
sido designado, as declarações de 
despesas relativas ao prémio à cooperação 
local inovadora, segundo uma 
periodicidade estabelecida pela Comissão 
por meio de atos de execução adotados 
pelo procedimento de exame a que se 
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refere o artigo 112.º, n.º 3.
Essas declarações de despesas devem 
abranger as despesas efetuadas pelo 
organismo pagador acreditado no decurso 
de cada um dos períodos em questão.

Or. en

Alteração 325
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 40

Texto da Comissão Alteração

Artigo 40.º Suprimido
Anulação automática relativa ao prémio à 
cooperação local inovadora
São anulados automaticamente pela 
Comissão os montantes referidos no 
artigo 38.º, segundo parágrafo, que não 
tenham sido utilizados para o reembolso 
dos Estados-Membros, nos termos do 
artigo 39.º, ou relativamente aos quais 
não tenha sido apresentada à Comissão, a 
título das despesas em que se tenha 
incorrido até 31 de dezembro do segundo 
ano seguinte ao da autorização 
orçamental, nenhuma declaração de 
despesas que satisfaça os requisitos 
estabelecidos neste último artigo.
É aplicável, mutatis mutandis, o 
artigo 37.º, n.ºs 3, 4 e 5.

Or. en

Alteração 326
Jim Higgins

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Para modular o impacto financeiro 
proporcionalmente ao atraso constatado 
aquando do pagamento, a Comissão é 
habilitada a adotar, nos termos do artigo 
111.º, atos delegados que estabeleçam 
normas relativas à redução dos pagamentos 
de acordo com o incumprimento do 
período de pagamento.

Para modular o impacto financeiro 
proporcionalmente ao atraso constatado 
aquando do pagamento, a Comissão é 
habilitada a adotar, nos termos do artigo 
111.º, atos delegados que estabeleçam 
normas relativas à redução dos pagamentos 
de acordo com o incumprimento do 
período de pagamento. O presente número 
não se aplica se o atraso do pagamento 
escapar ao controlo do Estado-Membro.

Or. en

Alteração 327
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso não respeitem o último dia do 
prazo de pagamento, os Estados-Membros 
devem pagar aos beneficiários juros de 
mora, a cargo dos orçamentos nacionais.

Suprimido

Or. de

Alteração 328
Sandra Kalniete

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso não respeitem o último dia do 
prazo de pagamento, os Estados-Membros 
devem pagar aos beneficiários juros de 
mora, a cargo dos orçamentos nacionais.

Suprimido
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Or. en

Alteração 329
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso não respeitem o último dia do 
prazo de pagamento, os Estados-Membros 
devem pagar aos beneficiários juros de 
mora, a cargo dos orçamentos nacionais.

Suprimido

Or. fr

Alteração 330
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso não respeitem o último dia do 
prazo de pagamento, os Estados-Membros 
devem pagar aos beneficiários juros de 
mora, a cargo dos orçamentos nacionais.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os organismos pagadores não devem ficar sujeitos ao pagamento de juros devidos a atrasos 
nos pagamentos. Os organismos pagadores já estão sujeitos a correções financeiras no caso 
de atrasos de pagamento, pelo que o pagamento de juros constituiria uma dupla sanção. Os 
atrasos nos pagamentos podem ter origem em diversas circunstâncias que escapam ao 
controlo dos organismos pagadores.

Alteração 331
Peter Jahr, Britta Reimers
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Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Caso não respeitem o último dia do 
prazo de pagamento, os Estados-Membros 
devem pagar aos beneficiários juros de 
mora, a cargo dos orçamentos nacionais.

Suprimido

Or. de

<Amend> <NumAm></NumAm>
<RepeatBlock-By><Members></Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend></DocAmend>
Artigo 42 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso não respeitem o último dia do 
prazo de pagamento, os Estados-Membros 
devem pagar aos beneficiários juros de 
mora, a cargo dos orçamentos nacionais.

Suprimido

Or. sk

</Amend>

Alteração 333
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso não respeitem o último dia do 
prazo de pagamento, os Estados-Membros 
devem pagar aos beneficiários juros de 
mora, a cargo dos orçamentos nacionais.

Suprimido

Or. ro

Justificação

A presente cláusula iria infringir os poderes dos Estados-Membros de gerirem os respetivos 
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orçamentos nacionais. 

Alteração 334
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso não respeitem o último dia do 
prazo de pagamento, os Estados-Membros 
devem pagar aos beneficiários juros de 
mora, a cargo dos orçamentos nacionais.

2. Caso não respeitem o último dia do 
prazo de pagamento, os Estados-Membros 
devem pagar aos beneficiários juros de 
mora.

Or. es

Justificação

A Comissão considera que os beneficiários dos apoios devem receber os montantes 
correspondentes, dentro dos prazos estabelecidos na regulamentação comunitária. Entende-
se a fundamentação da Comissão, mas deve respeitar-se a legislação nacional nesta matéria 
e, como tal, solicita-se que este aspeto não seja inscrito no texto do regulamento comunitário.

Alteração 335
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso não respeitem o último dia do 
prazo de pagamento, os Estados-Membros 
devem pagar aos beneficiários juros de 
mora, a cargo dos orçamentos nacionais.

2. Caso não respeitem o último dia do 
prazo de pagamento, os Estados-Membros 
devem pagar aos beneficiários juros de 
mora.

Or. es

Justificação

Deve respeitar-se a legislação nacional nesta matéria.
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Alteração 336
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso não respeitem o último dia do 
prazo de pagamento, os Estados-Membros 
devem pagar aos beneficiários juros de 
mora, a cargo dos orçamentos nacionais.

2. Caso não respeitem o último dia do 
prazo de pagamento, os Estados-Membros 
devem pagar aos beneficiários juros de 
mora, a cargo dos orçamentos nacionais. O 
presente número não se aplica aos casos 
em que o atraso do pagamento não puder 
ser imputado ao Estado-Membro.

Or. en

Alteração 337
Juozas Imbrasas

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão deve estabelecer, através 
da adoção de atos de execução, os casos 
de força maior e os casos excecionais em 
que os beneficiários não tenham de 
receber juros de mora caso a ajuda tenha 
sido paga mais tarde do que a data de 
pagamento prevista na legislação da UE.

Or. lt

Alteração 338
Michel Dantin, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Uma ou mais das componentes 
essenciais do sistema de controlo nacional 
em causa são inexistentes ou ineficazes 
devido à gravidade ou à persistência das 
deficiências detetadas, ou os pagamentos 
irregulares não estão a ser recuperados 
com a diligência necessária;

a) Uma ou mais das componentes 
essenciais do sistema de controlo nacional 
em causa são inexistentes ou ineficazes 
devido à gravidade ou à persistência das 
deficiências detetadas;

Or. fr

Alteração 339
Mariya Gabriel

Proposta de regulamento
Artigo 44

Texto da Comissão Alteração

Artigo 44.º Suprimido
Suspensão dos pagamentos por 
apresentação tardia
Sempre que a legislação agrícola setorial 
estipule que os Estados-Membros devem 
transmitir, num prazo determinado, 
informações sobre o número de controlos 
realizados e os respetivos resultados e esse 
prazo não seja respeitado, a Comissão 
pode suspender os pagamentos mensais a 
que se refere o artigo 18.º ou os 
pagamentos intercalares a que se refere o 
artigo 35.º relativamente aos quais não 
tenham sido atempadamente transmitidas 
as informações estatísticas pertinentes.

Or. bg

Alteração 340
Sandra Kalniete

Proposta de regulamento
Artigo 44
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 44.º Suprimido
Suspensão dos pagamentos por 
apresentação tardia
Sempre que a legislação agrícola setorial 
estipule que os Estados-Membros devem 
transmitir, num prazo determinado, 
informações sobre o número de controlos 
realizados e os respetivos resultados e esse 
prazo não seja respeitado, a Comissão 
pode suspender os pagamentos mensais a 
que se refere o artigo 18.º ou os 
pagamentos intercalares a que se refere o 
artigo 35.º relativamente aos quais não 
tenham sido atempadamente transmitidas 
as informações estatísticas pertinentes.

Or. en

Alteração 341
Alfreds Rubiks

Proposta de regulamento
Artigo 44

Texto da Comissão Alteração

Artigo 44.º Suprimido
Suspensão dos pagamentos por 
apresentação tardia
Sempre que a legislação agrícola setorial 
estipule que os Estados-Membros devem 
transmitir, num prazo determinado, 
informações sobre o número de controlos 
realizados e os respetivos resultados e esse 
prazo não seja respeitado, a Comissão 
pode suspender os pagamentos mensais a 
que se refere o artigo 18.º ou os
pagamentos intercalares a que se refere o 
artigo 35.º relativamente aos quais não 
tenham sido atempadamente transmitidas 
as informações estatísticas pertinentes.
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Or. lv

Alteração 342
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 44

Texto da Comissão Alteração

Artigo 44.º Suprimido
Suspensão dos pagamentos por 
apresentação tardia
Sempre que a legislação agrícola setorial 
estipule que os Estados-Membros devem 
transmitir, num prazo determinado, 
informações sobre o número de controlos 
realizados e os respetivos resultados e esse 
prazo não seja respeitado, a Comissão 
pode suspender os pagamentos mensais a 
que se refere o artigo 18.º ou os 
pagamentos intercalares a que se refere o 
artigo 35.º relativamente aos quais não 
tenham sido atempadamente transmitidas 
as informações estatísticas pertinentes.

Or. de

<Amend> <NumAm></NumAm>
<RepeatBlock-By><Members></Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend></DocAmend>
Artigo 44.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 44.º Suprimido
Suspensão dos pagamentos por 
apresentação tardia
Sempre que a legislação agrícola setorial 
estipule que os Estados-Membros devem 
transmitir, num prazo determinado, 
informações sobre o número de controlos 
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realizados e os respetivos resultados e esse 
prazo não seja respeitado, a Comissão 
pode suspender os pagamentos mensais a 
que se refere o artigo 18.º ou os 
pagamentos intercalares a que se refere o 
artigo 35.º relativamente aos quais não 
tenham sido atempadamente transmitidas 
as informações estatísticas pertinentes.

Or. sk

Alteração 344
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 44

Texto da Comissão Alteração

Artigo 44 Suprimido
Suspensão dos pagamentos por 
apresentação tardia
Sempre que a legislação agrícola setorial 
estipule que os Estados-Membros devem 
transmitir, num prazo determinado, 
informações sobre o número de controlos 
realizados e os respetivos resultados e esse 
prazo não seja respeitado, a Comissão 
pode suspender os pagamentos mensais a 
que se refere o artigo 18.º ou os 
pagamentos intercalares a que se refere o 
artigo 35.º relativamente aos quais não 
tenham sido atempadamente transmitidas 
as informações estatísticas pertinentes.

Or. pt

Alteração 345
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 44
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 44.º Suprimido
Suspensão dos pagamentos por 
apresentação tardia
Sempre que a legislação agrícola setorial 
estipule que os Estados-Membros devem 
transmitir, num prazo determinado, 
informações sobre o número de controlos 
realizados e os respetivos resultados e esse 
prazo não seja respeitado, a Comissão 
pode suspender os pagamentos mensais a 
que se refere o artigo 18.º ou os 
pagamentos intercalares a que se refere o 
artigo 35.º relativamente aos quais não 
tenham sido atempadamente transmitidas 
as informações estatísticas pertinentes.

Or. de

Alteração 346
Julie Girling, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 44 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 44.º Suprimido 
Suspensão dos pagamentos por 
apresentação tardia 
Sempre que a legislação agrícola setorial 
estipule que os Estados-Membros devem 
transmitir, num prazo determinado, 
informações sobre o número de controlos 
realizados e os respetivos resultados e esse 
prazo não seja respeitado, a Comissão 
pode suspender os pagamentos mensais a 
que se refere o artigo 18.º ou os 
pagamentos intercalares a que se refere o 
artigo 35.º relativamente aos quais não 
tenham sido atempadamente transmitidas 
as informações estatísticas pertinentes.
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Or. en

Justificação

A suspensão dos pagamentos no caso da apresentação tardia de informações estatísticas é 
uma medida desproporcionada e desnecessária, devendo, por isso, ser suprimida.

Alteração 347
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 44 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 44.º Suprimido
Suspensão dos pagamentos por 
apresentação tardia 
Sempre que a legislação agrícola setorial 
estipule que os Estados-Membros devem 
transmitir, num prazo determinado, 
informações sobre o número de controlos 
realizados e os respetivos resultados e esse 
prazo não seja respeitado, a Comissão 
pode suspender os pagamentos mensais a 
que se refere o artigo 18.º ou os 
pagamentos intercalares a que se refere o 
artigo 35.º relativamente aos quais não 
tenham sido atempadamente transmitidas 
as informações estatísticas pertinentes.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão permite-lhe suspender os pagamentos aos organismos pagadores 
sempre que estes não transmitam as informações estatísticas à Comissão nos prazos 
estipulados. Esta situação gera uma punição indevida. 

Alteração 348
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 44 
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 44 Suprimido
Suspensão dos pagamentos por 
apresentação tardia
Sempre que a legislação agrícola setorial
estipule que os Estados-Membros devem 
transmitir, num prazo determinado, 
informações sobre o número de controlos 
realizados e os respetivos resultados e esse 
prazo não seja respeitado, a Comissão 
pode suspender os pagamentos mensais a 
que se refere o artigo 18.º ou os 
pagamentos intercalares a que se refere o 
artigo 35.º relativamente aos quais não 
tenham sido atempadamente transmitidas 
as informações estatísticas pertinentes.

Or. pt

Alteração 349
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Sempre que a legislação agrícola setorial 
estipule que os Estados-Membros devem 
transmitir, num prazo determinado, 
informações sobre o número de controlos 
realizados e os respetivos resultados e esse 
prazo não seja respeitado, a Comissão pode 
suspender os pagamentos mensais a que se 
refere o artigo 18.º ou os pagamentos 
intercalares a que se refere o artigo 35.º 
relativamente aos quais não tenham sido 
atempadamente transmitidas as 
informações estatísticas pertinentes.

Sempre que a legislação agrícola setorial 
estipule que os Estados-Membros devem 
transmitir, num prazo determinado, 
informações sobre o número de controlos 
efetuados, previstos no artigo 61.º, e os 
respetivos resultados e esse prazo não seja 
respeitado, a Comissão pode suspender, em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, tendo em conta o 
atraso e as normas pormenorizadas 
adotadas com base no n.º 5 do artigo 48.º, 
os pagamentos mensais a que se refere o 
artigo 18.º ou os pagamentos intercalares a 
que se refere o artigo 35.º relativamente 
aos quais não tenham sido atempadamente 
transmitidas as informações estatísticas 
pertinentes, salvo em casos de força maior 
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e circunstâncias excecionais.

Or. es

Justificação

Devem ser tidas em conta determinadas circunstâncias que podem dificultar a compilação 
das informações solicitadas e a sua transmissão. Além disso, deve respeitar-se o princípio da 
proporcionalidade, tanto para o período de atraso como para os pagamentos afetados.

Alteração 350
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Sempre que a legislação agrícola setorial 
estipule que os Estados-Membros devem 
transmitir, num prazo determinado, 
informações sobre o número de controlos 
realizados e os respetivos resultados e esse 
prazo não seja respeitado, a Comissão pode 
suspender os pagamentos mensais a que se 
refere o artigo 18.º ou os pagamentos 
intercalares a que se refere o artigo 35.º 
relativamente aos quais não tenham sido 
atempadamente transmitidas as 
informações estatísticas pertinentes.

Sempre que a legislação agrícola setorial 
estipule que os Estados-Membros devem 
transmitir, num prazo determinado, 
informações sobre o número de controlos 
realizados ao abrigo do artigo 61.º e os 
respetivos resultados e sempre que esse 
prazo não seja respeitado, a Comissão pode 
suspender, de acordo com o princípio da 
proporcionalidade, tendo em conta a 
extensão do atraso e segundo as regras 
pormenorizadas por si adotadas com base 
no artigo 48.º, n.º 5, os pagamentos 
mensais a que se refere o artigo 18.º ou os 
pagamentos intercalares a que se refere o 
artigo 35.º relativamente aos quais não 
tenham sido atempadamente transmitidas 
as informações estatísticas pertinentes. Em 
especial, a Comissão deve estabelecer 
uma distinção clara entre as situações em 
que a apresentação tardia de informações 
coloque em risco o mecanismo de 
quitação do orçamento anual e as 
situações em que tal risco não exista.

Or. en
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Justificação

A suspensão dos pagamentos só deve ocorrer se o mecanismo de quitação do orçamento 
anual for colocado em risco. Neste caso, é necessário aplicar ao máximo o princípio da 
proporcionalidade.

Alteração 351
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola, Hannu 
Takkula

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Sempre que a legislação agrícola setorial 
estipule que os Estados-Membros devem 
transmitir, num prazo determinado, 
informações sobre o número de controlos
realizados e os respetivos resultados e esse 
prazo não seja respeitado, a Comissão pode 
suspender os pagamentos mensais a que se 
refere o artigo 18.º ou os pagamentos 
intercalares a que se refere o artigo 35.º 
relativamente aos quais não tenham sido 
atempadamente transmitidas as 
informações estatísticas pertinentes.

Sempre que a legislação agrícola setorial 
estipule que os Estados-Membros devem 
transmitir, num prazo determinado, 
informações sobre o número de controlos 
realizados e os respetivos resultados e esse 
prazo não seja respeitado, a Comissão pode 
suspender os pagamentos mensais a que se 
refere o artigo 18.º ou os pagamentos 
intercalares a que se refere o artigo 35.º 
relativamente aos quais não tenham sido 
atempadamente transmitidas as 
informações estatísticas pertinentes, desde 
que todos os regulamentos e instruções 
relativos a tais informações se encontrem 
disponíveis quando as bases de dados 
forem criadas pelos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 352
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Sempre que a legislação agrícola setorial 
estipule que os Estados-Membros devem 

Sempre que a legislação agrícola setorial 
estipule que os Estados-Membros devem 
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transmitir, num prazo determinado, 
informações sobre o número de controlos 
realizados e os respetivos resultados e esse 
prazo não seja respeitado, a Comissão pode 
suspender os pagamentos mensais a que se 
refere o artigo 18.º ou os pagamentos
intercalares a que se refere o artigo 35.º 
relativamente aos quais não tenham sido 
atempadamente transmitidas as 
informações estatísticas pertinentes.

transmitir, num prazo determinado, 
informações sobre o número de controlos 
realizados e os respetivos resultados e esse 
prazo não seja respeitado, a Comissão pode 
suspender os pagamentos mensais a que se 
refere o artigo 18.º ou os pagamentos 
intercalares a que se refere o artigo 35.º 
relativamente aos quais não tenham sido 
atempadamente transmitidas as 
informações estatísticas pertinentes, 
apenas se a Comissão tiver 
disponibilizado aos Estados-Membros 
todas as informações, explicações e 
formulários necessários para a 
averiguação das informações estatísticas 
atempadamente, antes do início do 
período de referência.

Or. de

Justificação

A Comissão deve disponibilizar aos Estados-Membros as explicações e os formulários 
necessários atempadamente, antes do início do período de referência.

Alteração 353
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Sempre que a legislação agrícola setorial 
estipule que os Estados-Membros devem 
transmitir, num prazo determinado, 
informações sobre o número de controlos 
realizados e os respetivos resultados e esse 
prazo não seja respeitado, a Comissão pode 
suspender os pagamentos mensais a que se 
refere o artigo 18.º ou os pagamentos 
intercalares a que se refere o artigo 35.º 
relativamente aos quais não tenham sido 
atempadamente transmitidas as 
informações estatísticas pertinentes.

Sempre que a legislação agrícola setorial 
estipule que os Estados-Membros devem 
transmitir, num prazo determinado, 
informações sobre o número de controlos 
realizados e os respetivos resultados e esse
prazo não seja respeitado, a Comissão pode 
suspender os pagamentos mensais a que se 
refere o artigo 18.º ou os pagamentos 
intercalares a que se refere o artigo 35.º 
relativamente aos quais não tenham sido 
atempadamente transmitidas as 
informações estatísticas pertinentes, salvo 
em casos de força maior e circunstâncias 
excecionais, respeitando o princípio da 
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proporcionalidade.

Or. es

Alteração 354
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Sempre que a legislação agrícola setorial 
estipule que os Estados-Membros devem 
transmitir, num prazo determinado, 
informações sobre o número de controlos 
realizados e os respetivos resultados e esse 
prazo não seja respeitado, a Comissão pode 
suspender os pagamentos mensais a que se 
refere o artigo 18.º ou os pagamentos 
intercalares a que se refere o artigo 35.º 
relativamente aos quais não tenham sido 
atempadamente transmitidas as 
informações estatísticas pertinentes.

Sempre que a legislação agrícola setorial 
estipule que os Estados-Membros devem 
transmitir, num prazo determinado, 
informações sobre o número de controlos 
realizados e os respetivos resultados e esse 
prazo não seja respeitado, a Comissão pode 
suspender os pagamentos mensais a que se 
refere o artigo 18.º ou os pagamentos 
intercalares a que se refere o artigo 35.º 
relativamente aos quais não tenham sido 
atempadamente transmitidas as 
informações estatísticas pertinentes, mas 
nunca antes de o Estado-Membro ter sido 
notificado por escrito acerca da possível 
imposição desta sanção.

Or. ro

Alteração 355
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A fim de assegurar o respeito do 
princípio da proporcionalidade na 
aplicação do artigo 44.º, a Comissão é 
habilitada adotar, nos termos do 
artigo 111.º, atos de execução que 
estabeleçam normas relativas a:

Suprimido



AM\910033PT.doc 151/188 PE492.777v02-00

PT

a) Lista das medidas que caem no âmbito 
do artigo 44.º;
b) Taxa e período de suspensão dos 
pagamentos referidos nesse artigo;
c) Condições para o levantamento da 
suspensão.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária no seguimento da supressão do artigo 42.º, n.º 2, e do artigo 44.º.

Alteração 356
Alfreds Rubiks

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, pormenorizar a obrigação 
estabelecida no artigo 46.º, bem como as 
condições específicas aplicáveis às 
informações a inscrever nos registos 
contabilísticos mantidos pelos organismos 
pagadores. Esses atos de execução são 
adotados segundo o processo de exame a 
que se refere o artigo 112.º, n.º 3.

Suprimido

Or. lv

Alteração 357
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 7 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ao financiamento e ao quadro 
contabilístico das intervenções sob a 

Suprimido
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forma de armazenagem pública, bem 
como a outras despesas financiadas pelo 
FEAGA e pelo FEADER;

Or. de

Justificação

Não se trata de uma decisão puramente técnica.

Alteração 358
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 7 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Aos termos e condições que regem a 
aplicação do processo de anulação 
automática;

Suprimido

Or. de

Justificação

Não se trata de uma decisão puramente técnica.

Alteração 359
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 7 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Ao pagamento, pelos Estados-
Membros, de interesses de mora aos 
beneficiários, tal como referido no artigo 
42.º, n.º 2.

Suprimido

Or. de
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Alteração 360
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 7 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Ao pagamento, pelos 
Estados-Membros, de interesses de mora 
aos beneficiários, tal como referido no 
artigo 42.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária no seguimento da supressão do artigo 42.º, n.º 2, e do artigo 44.º.

Alteração 361
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. A Comissão é habilitada a adotar 
atos delegados, nos termos do artigo 111.º, 
relativamente:
a) ao financiamento e ao quadro 
contabilístico das intervenções sob a 
forma de armazenagem pública, bem 
como a outras despesas financiadas pelo 
FEAGA e pelo FEADER;
b) aos termos e condições que regem a 
aplicação do processo de anulação 
automática.

Or. de

Justificação

Não se trata de decisões puramente técnicas, pelo que devem ser tomadas através de atos 
delegados.
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Alteração 362
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão avisa, com a antecedência 
devida o Estado-Membro em causa ou o 
Estado-Membro no território do qual o 
controlo no local deva ter lugar. Podem 
participar nesse controlo agentes do 
Estado-Membro em causa.

A Comissão avisa, com a antecedência 
devida, o Estado-Membro em causa ou o 
Estado-Membro no território do qual o 
controlo no local deva ter lugar e coordena 
os controlos com vista à redução do 
impacto nos organismos pagadores. 
Podem participar nesse controlo agentes do 
Estado-Membro em causa.

Or. en

Alteração 363
Jim Higgins, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve reduzir a frequência dos 
controlos no local realizados nos 
Estados-Membros em que o parecer do 
organismo de certificação, no que se 
refere à legalidade e regularidade das 
operações subjacentes, indique um nível 
aceitável da taxa de erro.

Or. en

Justificação

Os controlos no local levados a cabo pela Comissão devem ser reduzidos sempre que a 
auditoria à legalidade e à regularidade indique que a taxa de erro se encontra a um nível 
aceitável. Espera-se que esta medida reduza os custos associados a tais inspeções.
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Alteração 364
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve reduzir a frequência dos 
controlos no local realizados nos 
Estados-Membros em que o parecer do 
organismo de certificação, no que se 
refere à legalidade e regularidade das 
operações subjacentes, indique um nível 
aceitável da taxa de erro.

Or. en

Alteração 365
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros disponibilizam à 
Comissão todas as informações sobre as 
irregularidades e os casos de suspeita de 
fraude detetados, bem como as 
informações sobre as medidas tomadas 
para a recuperação dos montantes 
indevidamente pagos, relacionados com 
essas irregularidades e fraudes, de acordo 
com a Secção III do presente capítulo.

3. Os Estados-Membros disponibilizam à 
Comissão todas as informações sobre as 
irregularidades detetadas, bem como as 
informações sobre as medidas tomadas 
para a recuperação dos montantes 
indevidamente pagos, relacionados com 
essas irregularidades e fraudes, de acordo 
com a secção III do presente capítulo.

Or. en

Justificação

Não é necessário referir explicitamente os casos de fraude, uma vez que estes contam como 
irregularidades. Se esta referência não for suprimida, existe o risco de se criarem obrigações 
adicionais e desnecessárias em matéria de apresentação de relatórios.
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Alteração 366
Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os organismos pagadores acreditados 
conservam na sua posse os documentos 
comprovativos dos pagamentos efetuados e 
os documentos relativos à execução dos 
controlos administrativos e físicos exigidos 
pela legislação da União e colocam esses 
documentos e informações à disposição da 
Comissão.

Os organismos pagadores acreditados 
conservam na sua posse os documentos 
comprovativos dos pagamentos efetuados e 
os documentos relativos à execução dos 
controlos administrativos e físicos exigidos 
pela legislação da União e colocam esses 
documentos e informações à disposição da 
Comissão. Estes documentos
comprovativos podem ser conservados em 
formato eletrónico.

Or. de

Alteração 367
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Artigo 51 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os organismos pagadores acreditados 
conservam na sua posse os documentos 
comprovativos dos pagamentos efetuados e 
os documentos relativos à execução dos 
controlos administrativos e físicos exigidos 
pela legislação da União e colocam esses 
documentos e informações à disposição da 
Comissão.

Os organismos pagadores acreditados 
conservam na sua posse os documentos 
comprovativos dos pagamentos efetuados e 
os documentos relativos à execução dos 
controlos administrativos e físicos exigidos 
pela legislação da União e colocam esses 
documentos e informações à disposição da 
Comissão. Esses documentos 
comprovativos podem ser conservados em 
formato eletrónico.

Or. en



AM\910033PT.doc 157/188 PE492.777v02-00

PT

Alteração 368
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 52 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, estabelecer normas respeitantes:

A Comissão é habilitada a adotar atos 
delegados, nos termos do artigo 111.º, 
para estabelecer normas respeitantes:

Or. de

Alteração 369
George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 52 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Às condições em que os documentos 
comprovativos referidos no artigo 51.º 
devem ser conservados, incluindo a forma 
e o período de conservação.

Or. en

Justificação

Esta alteração permite estabelecer as regras de execução necessárias a fim de aplicar a 
alteração 48 do relator.

Alteração 370
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 52 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os atos de execução previstos no 
primeiro parágrafo são adotados pelo 

Suprimido
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procedimento de exame a que se refere o 
artigo 112.º, n.º 3.

Or. de

Alteração 371
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão avalia os montantes a 
excluir tendo em conta a importância da 
não-conformidade constatada. A Comissão 
toma em devida conta a natureza e a 
gravidade da infração, bem como o 
prejuízo financeiro para a União.

2. A Comissão avalia os montantes a 
excluir tendo em conta a importância da 
não-conformidade constatada. A Comissão 
toma em devida conta a natureza e a 
gravidade da infração, sendo que os 
montantes excluídos se basearão numa 
avaliação dos riscos para os fundos 
agrícolas decorrentes da infração.

Or. en

Justificação

O cálculo de qualquer correção dos fundos agrícolas deve basear-se numa avaliação do risco 
efetivo para esses fundos e não numa correção fixa que pode resultar numa dedução 
desproporcional do financiamento.

Alteração 372
George Lyon, Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão avalia os montantes a 
excluir tendo em conta a importância da 
não-conformidade constatada. A Comissão 
toma em devida conta a natureza e a 
gravidade da infração, bem como o 
prejuízo financeiro para a União.

2. A Comissão avalia os montantes a 
excluir tendo em conta a importância da 
não-conformidade constatada. A Comissão 
toma em devida conta a natureza da 
infração, sendo que os montantes 
excluídos se basearão numa avaliação dos 
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riscos para os fundos agrícolas 
decorrentes da infração.

Or. en

Justificação

Esta alteração clarifica a alteração 52 do relator.

Alteração 373
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão avalia os montantes a 
excluir tendo em conta a importância da 
não-conformidade constatada. A Comissão 
toma em devida conta a natureza e a 
gravidade da infração, bem como o 
prejuízo financeiro para a União.

2. A Comissão avalia os montantes a 
excluir tendo em conta a importância da 
não-conformidade constatada. A Comissão 
toma em devida conta a natureza e a 
gravidade da infração, bem como o 
prejuízo financeiro para a União. Em caso 
algum os montantes excluídos podem 
comportar riscos superiores para os 
fundos agrícolas do que os expressos no 
parecer do organismo de certificação 
sobre a legalidade e regularidade das 
operações subjacentes.

Or. en

Alteração 374
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão toma como base para as 
suas correções financeiras os casos 
pontuais de irregularidade identificados, 
tendo em conta a natureza sistémica da 
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irregularidade, a fim de determinar se 
deve aplicar uma correção extrapolada ou 
fixa.
Só são aplicadas correções fixas se, 
devido à natureza do caso, for impossível 
determinar a amplitude e o montante da 
irregularidade detetada ou calcular, por 
extrapolação, o montante da correção a 
aplicar.

Or. en

Justificação

A aplicação de uma correção fixa deve ocorrer apenas como último recurso, quando não 
existir outra forma de determinar a amplitude ou o montante da discrepância.

Alteração 375
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão toma como base para as 
suas correções financeiras os casos 
pontuais de irregularidade identificados, 
tendo em conta a natureza sistémica da
irregularidade, a fim de determinar se 
deve aplicar uma correção extrapolada ou 
fixa.
Só são aplicadas correções fixas se, 
devido à natureza do caso, for impossível 
determinar a amplitude e o montante da 
irregularidade detetada ou calcular, por 
extrapolação, o montante da correção a 
aplicar.

Or. en

Justificação

Este aditamento é importante para assegurar que as correções financeiras fixas apenas serão 
aplicadas como último recurso. O método preferencialmente utilizado deve passar pela 
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análise dos casos individuais de irregularidade.

Alteração 376
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Na falta de acordo, o Estado-Membro pode 
solicitar o início de um procedimento para 
conciliação das respetivas posições num 
prazo de quatro meses. Os resultados desse 
procedimento devem constar de um 
relatório a apresentar à Comissão, que o 
analisa antes de se pronunciar sobre uma 
eventual recusa de financiamento.

Na falta de acordo, o Estado-Membro pode 
solicitar o início de um procedimento para 
conciliação das respetivas posições num 
prazo de quatro meses. Os resultados desse 
procedimento devem constar de um 
relatório a apresentar à Comissão, que deve 
ter em conta as recomendações desse 
mesmo relatório antes de se pronunciar 
sobre uma eventual recusa de 
financiamento. A Comissão deve dar 
explicações caso opte por não seguir as 
recomendações do relatório.

Or. en

Justificação

Se a Comissão decidir não levar em conta a decisão do órgão de conciliação, deverá 
apresentar os respetivos motivos.

Alteração 377
Alfreds Rubiks

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Na falta de acordo, o Estado-Membro pode 
solicitar o início de um procedimento para 
conciliação das respetivas posições num 
prazo de quatro meses. Os resultados desse 
procedimento devem constar de um 
relatório a apresentar à Comissão, que o 
analisa antes de se pronunciar sobre uma 

Na falta de acordo, o Estado-Membro pode 
solicitar o início de um procedimento para 
conciliação das respetivas posições num 
prazo de quatro meses e obtenção de um 
parecer conjunto. Os resultados desse 
procedimento devem constar de um 
relatório a apresentar à Comissão, que o 
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eventual recusa de financiamento. analisa antes de se pronunciar sobre uma 
eventual recusa de financiamento.

Or. lv

Alteração 378
Diane Dodds

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Na falta de acordo, o Estado-Membro pode 
solicitar o início de um procedimento para 
conciliação das respetivas posições num 
prazo de quatro meses. Os resultados desse 
procedimento devem constar de um 
relatório a apresentar à Comissão, que o 
analisa antes de se pronunciar sobre uma 
eventual recusa de financiamento.

Na falta de acordo, o Estado-Membro pode 
solicitar o início de um procedimento para 
conciliação das respetivas posições num 
prazo de quatro meses. Os resultados desse 
procedimento devem constar de um 
relatório a apresentar à Comissão, que o 
analisa com vista à aceitação das suas 
conclusões antes de se pronunciar sobre 
uma eventual recusa de financiamento.

Or. en

Alteração 379
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Apuramento da conformidade previsto 
no artigo 54.º, no que diz respeito às 
medidas a tomar no contexto da adoção da 
decisão e da sua aplicação, incluindo o 
intercâmbio de informações entre a 
Comissão e os Estados-Membros e os 
prazos a observar, bem como ao 
procedimento de conciliação previsto no 
mesmo artigo, incluindo a criação, as 
funções, a composição e o funcionamento 

b) Apuramento da conformidade previsto 
no artigo 54.º, no que diz respeito às 
medidas a tomar no contexto da adoção da 
decisão e da sua aplicação, incluindo o 
intercâmbio de informações entre a 
Comissão e os Estados-Membros, as taxas 
a aplicar em termos de correção do 
cofinanciamento e os prazos a observar, 
bem como ao procedimento de conciliação 
previsto no mesmo artigo, incluindo a 
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do órgão de conciliação. criação, as funções, a composição e o 
funcionamento do órgão de conciliação.

Or. en

Justificação

Dado terem um impacto financeiro importante, as taxas fixas das correções financeiras 
devem ser determinadas por meio de legislação e não através de orientações da Comissão, 
como acontece atualmente.

Alteração 380
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Relativamente aos pagamentos 
indevidos efetuados na sequência de 
irregularidade ou negligência, os Estados-
Membros devem pedir o seu reembolso aos 
beneficiários no prazo de um ano a contar 
da primeira indicação da ocorrência da 
irregularidade e inscrever os montantes 
correspondentes no registo de devedores do 
organismo pagador.

1. Relativamente aos pagamentos 
indevidos efetuados na sequência de 
irregularidade ou negligência, os Estados-
Membros devem pedir aos beneficiários o 
seu reembolso no prazo de 24 meses após 
o momento em que um relatório de 
controlo ou um documento semelhante 
em que se verifica a existência de uma 
irregularidade e que eventualmente tenha 
sido recebido pelo organismo pagador ou 
pelo organismo responsável pela 
recuperação. Simultaneamente, os 
montantes correspondentes são inscritos 
no registo de devedores do organismo 
pagador.

Or. de

Alteração 381
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Relativamente aos pagamentos 
indevidos efetuados na sequência de 
irregularidade ou negligência, os 
Estados-Membros devem pedir o seu 
reembolso aos beneficiários no prazo de 
um ano a contar da primeira indicação da
ocorrência da irregularidade e inscrever os
montantes correspondentes no registo de 
devedores do organismo pagador.

1. Relativamente aos pagamentos 
indevidos efetuados na sequência de 
irregularidade ou negligência, os 
Estados-Membros devem pedir o seu 
reembolso aos beneficiários no prazo de 24 
meses a contar da aprovação de um 
relatório de controlo ou de um documento 
análogo que demonstre a ocorrência da 
irregularidade e, se for caso disso, a sua 
receção por parte do organismo pagador 
ou do organismo responsável pela 
recuperação. Os montantes 
correspondentes são inscritos, por ocasião 
do pedido de recuperação, no registo de 
devedores do organismo pagador.

Or. fr

Alteração 382
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Relativamente aos pagamentos 
indevidos efetuados na sequência de 
irregularidade ou negligência, os 
Estados-Membros devem pedir o seu 
reembolso aos beneficiários no prazo de 
um ano a contar da primeira indicação da 
ocorrência da irregularidade e inscrever
os montantes correspondentes no registo de 
devedores do organismo pagador.

1. Relativamente aos pagamentos 
indevidos efetuados na sequência de 
irregularidade ou negligência, os 
Estados-Membros devem pedir o seu 
reembolso aos beneficiários no prazo de 24 
meses a contar da data de aprovação de 
um relatório de controlo ou documento 
semelhante indicando a ocorrência da 
irregularidade e, quando aplicável, da 
receção do mesmo pelo organismo 
pagador ou organismo responsável pela 
recuperação. Por ocasião do pedido de 
recuperação, os montantes 
correspondentes devem ser registados no 
registo de devedores do organismo 
pagador.
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Or. en

Justificação

Esta alteração destina-se a clarificar a data de início para a aplicação dos procedimentos de 
recuperação, prorrogando o prazo do pedido de recuperação para os organismos pagadores 
de 12 para 24 meses.  Relativamente aos montantes pagos no seguimento de uma 
irregularidade, reafirma ainda o mecanismo segundo o qual as consequências financeiras da 
ausência de recuperação são assumidas em 50 % pelo Estado-Membro em causa e em 50 % 
pelo orçamento da UE (a proposta da Comissão vai no sentido de imputar ao 
Estado-Membro 100 % do encargo financeiro). Prevê ainda uma prorrogação em 50 % do 
prazo de recuperação em circunstâncias que escapem ao controlo do organismo pagador.

Alteração 383
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Relativamente aos pagamentos 
indevidos efetuados na sequência de 
irregularidade ou negligência, os 
Estados-Membros devem pedir o seu 
reembolso aos beneficiários no prazo de 
um ano a contar da primeira indicação da 
ocorrência da irregularidade e inscrever os
montantes correspondentes no registo de 
devedores do organismo pagador.

1. Relativamente aos pagamentos 
indevidos efetuados na sequência de 
irregularidade ou negligência, os 
Estados-Membros devem pedir o seu 
reembolso aos beneficiários no prazo de 24 
meses a contar da data em que o 
organismo pagador ou o organismo 
responsável pela cobrança aprovou um 
relatório de controlo específico ou um 
documento equivalente apresentado por 
um organismo de controlo e do qual 
conste, com base em factos concretos, a 
existência de uma irregularidade. Os 
montantes correspondentes devem 
igualmente ser inscritos no registo de 
devedores do organismo pagador.

Or. it

Alteração 384
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Relativamente aos pagamentos 
indevidos efectuados na sequência de 
irregularidade ou negligência, os Estados-
Membros devem pedir o seu reembolso aos 
beneficiários no prazo de um ano a contar
da primeira indicação da ocorrência da 
irregularidade e inscrever os montantes 
correspondentes no registo de devedores do 
organismo pagador.

1. Relativamente aos pagamentos 
indevidos efetuados na sequência de 
irregularidade ou negligência, os Estados-
Membros devem pedir o seu reembolso aos 
beneficiários no prazo de 24 meses depois
da determinação, pela autoridade 
nacional competente, dos montantes a 
serem recuperados no seguimento de
relatório de controlo final ou documento 
similar, de acordo com a legislação 
aplicável e inscrever os montantes 
correspondentes no registo de devedores do 
organismo pagador.

Or. pt

Alteração 385
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Relativamente aos pagamentos 
indevidos efetuados na sequência de 
irregularidade ou negligência, os 
Estados-Membros devem pedir o seu 
reembolso aos beneficiários no prazo de 
um ano a contar da primeira indicação da 
ocorrência da irregularidade e inscrever
os montantes correspondentes no registo de 
devedores do organismo pagador.

1. Relativamente aos pagamentos 
indevidos efetuados na sequência de 
irregularidade ou negligência, os 
Estados-Membros devem pedir o seu 
reembolso aos beneficiários no prazo de 24 
meses a contar da data de aprovação de 
um relatório de controlo ou documento 
semelhante indicando a ocorrência da 
irregularidade e, quando aplicável, da 
receção do mesmo pelo organismo 
pagador ou organismo responsável pela 
recuperação. Por ocasião do pedido de 
recuperação, os montantes 
correspondentes devem ser registados no 
registo de devedores do organismo 
pagador.

Or. en
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Alteração 386
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Relativamente aos pagamentos 
indevidos efectuados na sequência de 
irregularidade ou negligência, os Estados-
Membros devem pedir o seu reembolso aos 
beneficiários no prazo de um ano a contar
da primeira indicação da ocorrência da 
irregularidade e inscrever os montantes 
correspondentes no registo de devedores do 
organismo pagador.

1. Relativamente aos pagamentos 
indevidos efectuados na sequência de 
irregularidade ou negligência, os Estados-
Membros devem pedir o seu reembolso aos 
beneficiários no prazo de 24 meses depois
da determinação, pela autoridade 
nacional competente, dos montantes a 
serem recuperados no seguimento de 
relatório de controlo final ou documento 
similar, de acordo com a legislação 
aplicável e inscrever os montantes 
correspondentes no registo de devedores do 
organismo pagador.

Or. pt

Alteração 387
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Relativamente aos pagamentos 
indevidos efetuados na sequência de 
irregularidade ou negligência, os Estados-
Membros devem pedir o seu reembolso aos 
beneficiários no prazo de um ano a contar 
da primeira indicação da ocorrência da 
irregularidade e inscrever os montantes 
correspondentes no registo de devedores do 
organismo pagador.

1. Relativamente aos pagamentos 
indevidos efetuados na sequência de 
irregularidade ou negligência, os Estados-
Membros devem pedir o seu reembolso aos 
beneficiários no prazo de um ano a contar 
do primeiro ato de verificação 
administrativa ou judicial da ocorrência da 
irregularidade e inscrever os montantes 
correspondentes no registo de devedores do 
organismo pagador.

Or. es
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Alteração 388
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Relativamente aos pagamentos 
indevidos efetuados na sequência de 
irregularidade ou negligência, os 
Estados-Membros devem pedir o seu 
reembolso aos beneficiários no prazo de 
um ano a contar da primeira indicação da 
ocorrência da irregularidade e inscrever
os montantes correspondentes no registo de 
devedores do organismo pagador.

1. Relativamente aos pagamentos 
indevidos efetuados na sequência de 
irregularidade ou negligência, os 
Estados-Membros devem pedir o seu 
reembolso aos beneficiários no prazo de 
um ano a contar da data de aprovação de 
um relatório de controlo ou documento 
semelhante indicando a ocorrência da 
irregularidade e ainda, quando aplicável, 
da receção do mesmo pelo organismo 
pagador ou organismo responsável pela 
recuperação. Por ocasião do pedido de 
recuperação, os montantes 
correspondentes devem ser registados no 
registo de devedores do organismo 
pagador.

Or. en

Alteração 389
Juozas Imbrasas

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Relativamente aos pagamentos 
indevidos efetuados na sequência de 
irregularidade ou negligência, os Estados-
Membros devem pedir o seu reembolso aos 
beneficiários no prazo de um ano a contar 
da primeira indicação da ocorrência da 
irregularidade e inscrever os montantes 
correspondentes no registo de devedores do 
organismo pagador.

1. Relativamente aos pagamentos 
indevidos efetuados na sequência de 
irregularidade ou negligência, os Estados-
Membros devem pedir o seu reembolso aos 
beneficiários no prazo de um ano a contar 
da aprovação do primeiro relatório de 
inspeção, indicando que ocorreu uma 
irregularidade, tal como definido no 
artigo 1.º, n.º 2, do Regulamento do 



AM\910033PT.doc 169/188 PE492.777v02-00

PT

Conselho (CE, Euratom) n.º 2988/95 
relativo à proteção dos interesses 
financeiros das Comunidades Europeias, 
ou, quando aplicável, a contar da data de 
receção desse relatório pelo organismo 
pagador ou órgão responsável pela 
recuperação, e inscrever os montantes 
correspondentes no registo de devedores do 
organismo pagador.

Or. lt

Alteração 390
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Relativamente aos pagamentos 
indevidos efetuados na sequência de 
irregularidade ou negligência, os Estados-
Membros devem pedir o seu reembolso aos 
beneficiários no prazo de um ano a contar 
da primeira indicação da ocorrência da 
irregularidade e inscrever os montantes 
correspondentes no registo de devedores do 
organismo pagador.

1. Relativamente aos pagamentos 
indevidos efetuados na sequência de 
irregularidade ou negligência, os Estados-
Membros devem pedir o seu reembolso aos 
beneficiários no prazo de dois anos a 
contar da primeira indicação da ocorrência 
da irregularidade e inscrever os montantes 
correspondentes no registo de devedores do 
organismo pagador.

Or. es

Alteração 391
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se a recuperação não se tiver realizado no 
prazo de quatro anos após o pedido de 
recuperação ou no prazo de oito anos, caso 
a recuperação seja objeto de uma ação 

Se a recuperação não se tiver realizado no 
prazo de quatro anos após o pedido de 
recuperação ou no prazo de oito anos, caso 
a recuperação seja objeto de uma ação 
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perante os tribunais nacionais, as 
consequências financeiras da ausência de 
recuperação são assumidas pelo Estado-
Membro em causa, sem prejuízo da 
obrigação de o Estado-Membro aplicar 
procedimentos de recuperação em 
conformidade com o artigo 60.º.

perante os tribunais nacionais, as 
consequências financeiras da ausência de 
recuperação são assumidas em 50 % pelo 
Estado-Membro e até um máximo de 50 % 
pelo orçamento comunitário, sem prejuízo 
da obrigação de o Estado-Membro aplicar 
procedimentos de recuperação em 
conformidade com o artigo 60.º.

Or. es

Justificação

Propõe-se que seja mantida a situação do regulamento atual, ao abrigo do qual se partilha 
os encargos financeiros tendo em conta o princípio de gestão partilhada dos fundos. 

Alteração 392
Robert Dušek

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se a recuperação não se tiver realizado no 
prazo de quatro anos após o pedido de 
recuperação ou no prazo de oito anos, caso 
a recuperação seja objeto de uma ação 
perante os tribunais nacionais, as
consequências financeiras da ausência de 
recuperação são assumidas pelo Estado-
Membro em causa, sem prejuízo da 
obrigação de o Estado-Membro aplicar 
procedimentos de recuperação em 
conformidade com o artigo 60.º.

Se a recuperação não se tiver realizado no 
prazo de quatro anos após o pedido de 
recuperação ou no prazo de oito anos, caso 
a recuperação seja objeto de uma ação 
perante os tribunais nacionais, 50 % das
consequências financeiras da ausência de 
recuperação são assumidas pelo 
Estado-Membro em causa e 50 % pelo 
orçamento da União, sem prejuízo da 
obrigação de o Estado-Membro aplicar 
procedimentos de recuperação em 
conformidade com o artigo 60.º.

Or. en

Alteração 393
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Se a recuperação não se tiver realizado no 
prazo de quatro anos após o pedido de 
recuperação ou no prazo de oito anos, caso 
a recuperação seja objeto de uma ação 
perante os tribunais nacionais, as 
consequências financeiras da ausência de 
recuperação são assumidas pelo 
Estado-Membro em causa, sem prejuízo da
obrigação de o Estado-Membro aplicar 
procedimentos de recuperação em 
conformidade com o artigo 60.º

Se a recuperação não se tiver realizado no 
prazo de quatro anos após o pedido de 
recuperação ou no prazo de oito anos, caso 
a recuperação seja objeto de uma ação 
perante os tribunais nacionais, as 
consequências financeiras da ausência de 
recuperação são assumidas, numa 
proporção de 50 % pelo Estado-Membro 
em causa e numa proporção de 50 % pelo 
orçamento da União Europeia. A 
repartição do encargo financeiro 
decorrente da ausência de recuperação 
não prejudica a obrigação de o 
Estado-Membro aplicar procedimentos de 
recuperação em conformidade com o artigo 
60.º.

Or. fr

Alteração 394
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se a recuperação não se tiver realizado no 
prazo de quatro anos após o pedido de 
recuperação ou no prazo de oito anos, caso 
a recuperação seja objeto de uma ação 
perante os tribunais nacionais, as
consequências financeiras da ausência de 
recuperação são assumidas pelo Estado-
Membro em causa, sem prejuízo da 
obrigação de o Estado-Membro aplicar 
procedimentos de recuperação em 
conformidade com o artigo 60.º.

Se a recuperação não se tiver realizado no 
prazo de quatro anos após o pedido de 
recuperação ou no prazo de oito anos, caso 
a recuperação seja objeto de uma ação 
perante os tribunais nacionais, 50 % das
consequências financeiras da ausência de 
recuperação são assumidas pelo 
Estado-Membro em causa e 50 % pelo 
orçamento da União, sem prejuízo da 
obrigação de o Estado-Membro aplicar 
procedimentos de recuperação em 
conformidade com o artigo 60.º.

Or. en
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Justificação

Esta alteração destina-se a clarificar a data de início para a aplicação dos procedimentos de 
recuperação, prorrogando o prazo do pedido de recuperação para os organismos pagadores 
de 12 para 24 meses.  Relativamente aos montantes pagos no seguimento de uma 
irregularidade, reafirma ainda o mecanismo segundo o qual as consequências financeiras da 
ausência de recuperação são assumidas em 50 % pelo Estado-Membro em causa e em 50 % 
pelo orçamento da UE (a proposta da Comissão vai no sentido de imputar ao 
Estado-Membro 100 % do encargo financeiro). Prevê ainda uma prorrogação em 50 % do 
prazo de recuperação em circunstâncias que escapem ao controlo do organismo pagador.

Alteração 395
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se a recuperação não se tiver realizado no 
prazo de quatro anos após o pedido de 
recuperação ou no prazo de oito anos, caso 
a recuperação seja objeto de uma ação 
perante os tribunais nacionais, as 
consequências financeiras da ausência de 
recuperação são assumidas pelo Estado-
Membro em causa, sem prejuízo da 
obrigação de o Estado-Membro aplicar 
procedimentos de recuperação em 
conformidade com o artigo 60.º.

Se a recuperação não se tiver realizado no 
prazo de quatro anos após o pedido de 
recuperação ou no prazo de oito anos, caso 
a recuperação seja objeto de uma ação 
perante os tribunais nacionais, as 
consequências financeiras da ausência de 
recuperação são assumidas em 50 % pelo 
Estado-Membro e até um máximo de 50 % 
pelo orçamento comunitário, sem prejuízo 
da obrigação de o Estado-Membro aplicar 
procedimentos de recuperação em 
conformidade com o artigo 60.º.

Or. es

Justificação

Deve manter-se a situação do regulamento atual, ao abrigo do qual se partilha os encargos 
financeiros tendo em conta o princípio de gestão partilhada dos fundos.

Alteração 396
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Se a recuperação não se tiver realizado no 
prazo de quatro anos após o pedido de 
recuperação ou no prazo de oito anos, caso 
a recuperação seja objeto de uma ação
perante os tribunais nacionais, as
consequências financeiras da ausência de 
recuperação são assumidas pelo Estado-
Membro em causa, sem prejuízo da 
obrigação de o Estado-Membro aplicar 
procedimentos de recuperação em 
conformidade com o artigo 60.º.

Se a recuperação não se tiver realizado no 
prazo de quatro anos após o pedido de 
recuperação ou no prazo de oito anos, caso 
a recuperação seja objeto de uma ação
perante os tribunais nacionais, 50% das
consequências financeiras da ausência de 
recuperação são assumidas pelo Estado-
Membro em causa e 50% pelo orçamento 
da União, sem prejuízo da obrigação de o 
Estado-Membro aplicar procedimentos de 
recuperação em conformidade com o artigo 
60.º.

Or. pt

Alteração 397
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se a recuperação não se tiver realizado no 
prazo de quatro anos após o pedido de 
recuperação ou no prazo de oito anos, caso 
a recuperação seja objeto de uma ação 
perante os tribunais nacionais, as
consequências financeiras da ausência de 
recuperação são assumidas pelo Estado-
Membro em causa, sem prejuízo da 
obrigação de o Estado-Membro aplicar 
procedimentos de recuperação em 
conformidade com o artigo 60.º.

Se a recuperação não se tiver realizado no 
prazo de quatro anos após o pedido de 
recuperação ou no prazo de oito anos, caso 
a recuperação seja objeto de uma ação 
perante os tribunais nacionais, 50 % das
consequências financeiras da ausência de 
recuperação são assumidas pelo 
Estado-Membro em causa e 50 % pelo 
orçamento da União, sem prejuízo da 
obrigação de o Estado-Membro aplicar 
procedimentos de recuperação em 
conformidade com o artigo 60.º.

Or. en

Alteração 398
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă



PE492.777v02-00 174/188 AM\910033PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se a recuperação não se tiver realizado no 
prazo de quatro anos após o pedido de 
recuperação ou no prazo de oito anos, caso 
a recuperação seja objeto de uma ação 
perante os tribunais nacionais, as
consequências financeiras da ausência de 
recuperação são assumidas pelo Estado-
Membro em causa, sem prejuízo da 
obrigação de o Estado-Membro aplicar 
procedimentos de recuperação em 
conformidade com o artigo 60.º.

Se a recuperação não se tiver realizado no 
prazo de quatro anos após o pedido de 
recuperação ou no prazo de oito anos, caso 
a recuperação seja objeto de uma ação 
perante os tribunais nacionais, 50 % das
consequências financeiras da ausência de 
recuperação são assumidas pelo Estado-
Membro e 50 % pelo orçamento da UE, 
sem prejuízo da obrigação de o Estado-
Membro aplicar procedimentos de 
recuperação em conformidade com o 
artigo 60.º.

Or. ro

Alteração 399
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se a recuperação não se tiver realizado no 
prazo de quatro anos após o pedido de 
recuperação ou no prazo de oito anos, caso 
a recuperação seja objeto de uma ação 
perante os tribunais nacionais, as
consequências financeiras da ausência de 
recuperação são assumidas pelo Estado-
Membro em causa, sem prejuízo da 
obrigação de o Estado-Membro aplicar 
procedimentos de recuperação em 
conformidade com o artigo 60.º.

Se a recuperação não se tiver realizado no 
prazo de quatro anos após o pedido de 
recuperação ou no prazo de oito anos, caso 
a recuperação seja objeto de uma ação 
perante os tribunais nacionais, 50 % das
consequências financeiras da ausência de 
recuperação são assumidas pelo 
Estado-Membro em causa e 50 % pelo 
orçamento da União, sem prejuízo da 
obrigação de o Estado-Membro aplicar 
procedimentos de recuperação em 
conformidade com o artigo 60.º.

Or. en
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Alteração 400
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se a recuperação não se tiver realizado no 
prazo de quatro anos após o pedido de 
recuperação ou no prazo de oito anos, caso 
a recuperação seja objeto de uma ação
perante os tribunais nacionais, as
consequências financeiras da ausência de 
recuperação são assumidas pelo Estado-
Membro em causa, sem prejuízo da 
obrigação de o Estado-Membro aplicar 
procedimentos de recuperação em
conformidade com o artigo 60.º.

Se a recuperação não se tiver realizado no 
prazo de quatro anos após o pedido de 
recuperação ou no prazo de oito anos, caso 
a recuperação seja objeto de uma ação
perante os tribunais nacionais, 50% das
consequências financeiras da ausência de 
recuperação são assumidas pelo Estado-
Membro em causa e 50% pelo orçamento 
da União, sem prejuízo da obrigação de o 
Estado-Membro aplicar procedimentos de 
recuperação em conformidade com o artigo 
60.º.

Or. pt

Alteração 401
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Contudo, se, por motivos não imputáveis 
ao Estado-Membro em causa, a 
recuperação não puder ser efetuada 
dentro dos prazos especificados no 
primeiro parágrafo e se o montante a ser 
recuperado for superior a um milhão de 
euros, a Comissão pode, a pedido do 
Estado-Membro, prorrogar os prazos 
iniciais até 50 %.

Or. fr
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Alteração 402
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Contudo, se, por motivos não imputáveis 
ao Estado-Membro em causa, a 
recuperação não puder ser efetuada 
dentro dos prazos especificados no 
primeiro parágrafo e se o montante a ser 
recuperado for superior a um milhão de 
euros, a Comissão pode, a pedido do 
Estado-Membro, prorrogar os prazos 
iniciais até 50 %.

Or. fr

Alteração 403
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Contudo, se, por motivos não imputáveis 
ao Estado-Membro em causa, a 
recuperação não puder ser efetuada 
dentro dos prazos estipulados no primeiro 
parágrafo e se o montante a ser 
recuperado for superior a um milhão de 
euros, a Comissão pode, a pedido do 
Estado-Membro, prorrogar os prazos até 
50 % dos prazos iniciais, no máximo.

Or. en

Alteração 404
Robert Dušek
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Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Contudo, se, por motivos não imputáveis 
ao Estado-Membro em causa, a 
recuperação não puder ser efetuada 
dentro dos prazos estipulados no primeiro 
parágrafo e se o montante a ser 
recuperado for superior a um milhão de 
euros, a Comissão pode, a pedido do 
Estado-Membro, prorrogar os prazos até 
50 % dos prazos iniciais, no máximo.

Or. en

Alteração 405
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Contudo, se, por motivos não imputáveis 
ao Estado-Membro em causa, a 
recuperação não puder ser efetuada 
dentro dos prazos especificados no 
primeiro parágrafo e se o montante a ser 
recuperado for superior a um milhão de 
euros, a Comissão pode, a pedido do 
Estado-Membro, prorrogar os prazos até 
50 % dos prazos iniciais, no máximo.

Or. en

Justificação

Esta alteração destina-se a clarificar a data de início para a aplicação dos procedimentos de 
recuperação, prorrogando o prazo do pedido de recuperação para os organismos pagadores 
de 12 para 24 meses.  Relativamente aos montantes pagos no seguimento de uma 
irregularidade, reafirma ainda o mecanismo segundo o qual as consequências financeiras da 
ausência de recuperação são assumidas em 50 % pelo Estado-Membro em causa e em 50 % 
pelo orçamento da UE (a proposta da Comissão vai no sentido de imputar ao 
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Estado-Membro 100 % do encargo financeiro). Prevê ainda uma prorrogação em 50 % do 
prazo de recuperação em circunstâncias que escapem ao controlo do organismo pagador.

Alteração 406
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Contudo, se, por motivos não imputáveis 
ao Estado-Membro em causa, a 
recuperação não puder ser efetuada 
dentro dos prazos especificados no 
primeiro parágrafo e se o montante a ser 
recuperado for superior a um milhão de 
euros, a Comissão pode, a pedido do 
Estado-Membro, prorrogar os prazos até 
50 % dos prazos iniciais, no máximo.

Or. en

Alteração 407
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O conjunto dos custos em que se 
incorreu e dos custos previsíveis da 
recuperação for superior ao montante a 
recuperar; ou

a) O conjunto dos custos em que se 
incorreu e dos custos previsíveis da 
recuperação for superior ao montante a 
recuperar; esta condição é preenchida se o 
valor do pagamento único a recuperar 
pelo beneficiário não for superior a 300 
euros; ou

Or. de

Justificação

A recuperação de montantes reduzidos provoca uma carga burocrática considerável. Por 
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conseguinte, os valores inferiores a um determinado limite mínimo não devem ser 
recuperados, garantindo-se assim a relação de custo/benefício.

Alteração 408
Robert Dušek

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Aquando do pagamento ao orçamento da 
União, conforme referido no n.º 1, o 
Estado-Membro pode reter 10 % dos 
montantes correspondentes, a título de 
reembolso forfetário das despesas de 
recuperação, exceto nos casos de 
irregularidades ou negligências imputáveis 
à administração ou outros organismos do 
Estado-Membro em causa.

Aquando do pagamento ao orçamento da 
União, conforme referido no n.º 1, o 
Estado-Membro pode reter 20 % dos 
montantes correspondentes, a título de 
reembolso forfetário das despesas de 
recuperação, exceto nos casos de 
irregularidades ou negligências imputáveis 
à administração ou outros organismos do 
Estado-Membro em causa.

Or. en

Alteração 409
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Aquando do pagamento ao orçamento da 
União, conforme referido no n.º 1, o 
Estado-Membro pode reter 10 % dos 
montantes correspondentes, a título de 
reembolso forfetário das despesas de 
recuperação, exceto nos casos de 
irregularidades ou negligências imputáveis 
à administração ou outros organismos do 
Estado-Membro em causa.

Aquando do pagamento ao orçamento da 
União, conforme referido no n.º 1, o 
Estado-Membro pode reter 20 % dos 
montantes correspondentes, a título de 
reembolso forfetário das despesas de 
recuperação, exceto nos casos de 
irregularidades ou negligências imputáveis 
à administração ou outros organismos do 
Estado-Membro em causa.

Or. es
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Alteração 410
Alfreds Rubiks

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Aquando do pagamento ao orçamento da 
União, conforme referido no n.º 1, o 
Estado-Membro pode reter 10 % dos 
montantes correspondentes, a título de 
reembolso forfetário das despesas de 
recuperação, exceto nos casos de 
irregularidades ou negligências imputáveis 
à administração ou outros organismos do 
Estado-Membro em causa.

Aquando do pagamento ao orçamento da 
União, conforme referido no n.º 1, o 
Estado-Membro pode reter 20 % dos 
montantes correspondentes, a título de 
reembolso forfetário das despesas de 
recuperação, exceto nos casos de 
irregularidades ou negligências imputáveis 
à administração ou outros organismos do 
Estado-Membro em causa.

Or. lv

Alteração 411
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Aquando do pagamento ao orçamento da 
União, conforme referido no n.º 1, o 
Estado-Membro pode reter 10 % dos 
montantes correspondentes, a título de 
reembolso forfetário das despesas de 
recuperação, exceto nos casos de 
irregularidades ou negligências imputáveis 
à administração ou outros organismos do 
Estado-Membro em causa.

Aquando do pagamento ao orçamento da 
União, conforme referido no n.º 1, o 
Estado-Membro pode reter 20 % dos 
montantes correspondentes, a título de 
reembolso forfetário das despesas de 
recuperação, exceto nos casos de 
irregularidades ou negligências imputáveis 
à administração ou outros organismos do 
Estado-Membro em causa.

Or. fr

Alteração 412
Hynek Fajmon
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Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Aquando do pagamento ao orçamento da 
União, conforme referido no n.º 1, o 
Estado-Membro pode reter 10 % dos 
montantes correspondentes, a título de 
reembolso forfetário das despesas de 
recuperação, exceto nos casos de 
irregularidades ou negligências imputáveis 
à administração ou outros organismos do 
Estado-Membro em causa.

Aquando do pagamento ao orçamento da 
União, conforme referido no n.º 1, o 
Estado-Membro pode reter 20 % dos 
montantes correspondentes, a título de 
reembolso forfetário das despesas de 
recuperação, exceto nos casos de 
irregularidades ou negligências imputáveis 
à administração ou outros organismos do 
Estado-Membro em causa.

Or. en

Alteração 413
Juozas Imbrasas

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Aquando do pagamento ao orçamento da 
União, conforme referido no n.º 1, o 
Estado-Membro pode reter 10 % dos 
montantes correspondentes, a título de 
reembolso forfetário das despesas de 
recuperação, exceto nos casos de 
irregularidades ou negligências imputáveis 
à administração ou outros organismos do 
Estado-Membro em causa.

Aquando do pagamento ao orçamento da 
União, conforme referido no n.º 1, o 
Estado-Membro pode reter 20 % dos 
montantes correspondentes, a título de 
reembolso forfetário das despesas de 
recuperação, exceto nos casos de 
irregularidades ou negligências imputáveis 
à administração ou outros organismos do 
Estado-Membro em causa.

Or. lt

Alteração 414
Robert Dušek

Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Garantirem uma proteção eficaz contra 
fraudes, nomeadamente nos domínios em 
que existe um nível de risco mais elevado, 
que tenha um efeito dissuasivo, tendo em 
conta os custos e os benefícios, bem como 
a proporcionalidade das medidas;

Suprimido

Or. en

Alteração 415
Hynek Fajmon

Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Garantirem uma proteção eficaz contra 
fraudes, nomeadamente nos domínios em 
que existe um nível de risco mais elevado, 
que tenha um efeito dissuasivo, tendo em 
conta os custos e os benefícios, bem como 
a proporcionalidade das medidas;

Suprimido

Or. en

Alteração 416
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Prevenirem custos indevidos em 
matéria ambiental e de saúde pública, 
sobretudo para evitar o financiamento de 
atividades ao abrigo da PAC que gerem 
custos adicionais para outros domínios de 
intervenção no orçamento da UE, 
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sobretudo para o ambiente e a saúde 
pública.

Or. en

Justificação

Este é o princípio da eficiência orçamental dos fundos públicos. Os custos da realização de 
práticas lesivas são atualmente transferidos para o erário público, passando a ser cobertos 
por outros setores do orçamento da UE ou pelo orçamento dos Estados-Membros, ou ainda 
pelo consumidor (por ex., os custos da filtração de pesticidas e do excesso de nutrientes na 
água canalizada que são refletidos nas faturas da água), o qual paga na qualidade quer de 
contribuinte quer e consumidor..

Alteração 417
Albert Deß

Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Devem evitar-se novos sistemas de 
pagamento adicionais, que implicariam 
sistemas de vigilância e sanções 
adicionais para a ecologização, dado que 
criam processos complicados para as 
administrações e resultam no aumento da 
burocracia.

Or. de

Alteração 418
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode adotar, por meio de atos 
de execução, normas destinadas a 
uniformizar a aplicação do disposto nos 
n.os 1 e 2 do presente artigo.

A Comissão é habilitada a adotar atos 
delegados, nos termos do artigo 111.º, 
para normas destinadas a uniformizar a 
aplicação do disposto nos n.os 1 e 2 do 
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presente artigo.

Or. de

Justificação

Não se trata de uma decisão puramente técnica.

Alteração 419
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esses atos de execução são adotados 
segundo o processo de exame a que se 
refere o artigo 112.º, n.º 3.

Suprimido

Or. de

Alteração 420
George Lyon, Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O sistema instaurado pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 60.º, n.º 2, deve incluir, salvo 
disposição diversa, o controlo 
administrativo sistemático de todos os
pedidos de ajuda, completado por controlos 
no local.

1. O sistema instaurado pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 60 º, n.º 2, deve incluir, salvo 
disposição diversa, o controlo 
administrativo de pedidos de ajuda e de 
pagamento, adotando uma abordagem 
com base nos riscos de acordo com o nível 
de fiabilidade exigido, completado por 
controlos no local cuja finalidade passará 
pela monitorização do nível de risco 
inerente e cuja frequência será ajustada 
em consonância com os riscos inerentes e 
de controlo.
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Or. en

Justificação

Esta alteração clarifica a alteração 61 do relator.

Alteração 421
Janusz Wojciechowski

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A) O sistema de controlo referido no 
n.º 1 deve incluir a possibilidade de 
apresentar objeções em relação aos 
controlos efetuados e ao período de 
apresentação e de exame das mesmas.

Or. pl

Alteração 422
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Relativamente aos controlos no local, a 
autoridade responsável extrai da totalidade 
da população de requerentes a sua amostra 
de controlo, que inclui, se for caso disso, 
uma parte aleatória e uma parte com base 
no risco, de modo a obter uma taxa de erro 
representativa, visando, simultaneamente, 
erros mais importantes.

2. Relativamente aos controlos no local, a 
autoridade responsável extrai da totalidade 
da população de requerentes a sua amostra 
de controlo, que inclui, se for caso disso, 
uma parte aleatória e uma parte com base 
no risco, de modo a obter uma taxa de erro 
representativa, visando as áreas nas quais 
o risco de erro é mais elevado.

Para selecionar as amostras de controlo, o 
Estado-Membro poderá ter em conta os 
seguintes fatores:
– a dimensão financeira das operações;
– os resultados favoráveis de auditorias 
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anteriores efetuadas ao sistema de gestão 
e controlo;
– a adesão voluntária a sistemas de gestão 
certificados em conformidade com 
normas internacionalmente reconhecidas.

Or. en

Justificação

As inspeções devem pautar-se por uma abordagem mais baseada nos riscos. A lista de fatores 
deverá ajudar os Estados-Membros a selecionar os elementos que deverão ser sujeitos a 
controlo no respetivo território.

Alteração 423
Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Relativamente aos controlos no local, a 
autoridade responsável extrai da totalidade 
da população de requerentes a sua amostra 
de controlo, que inclui, se for caso disso, 
uma parte aleatória e uma parte com base 
no risco, de modo a obter uma taxa de erro 
representativa, visando, simultaneamente, 
erros mais importantes.

2. 2. Relativamente aos controlos no local, 
a autoridade responsável extrai da 
totalidade da população de requerentes a 
sua amostra de controlo, que inclui, se for 
caso disso, uma parte aleatória e uma parte 
com base no risco, de modo a obter uma 
taxa de erro representativa, visando 
também, simultaneamente, as áreas em 
que o risco de erros é mais elevado.

De harmonia com o princípio da 
proporcionalidade dos controlos, devem 
considerar-se alguns elementos:
- a dimensão financeira das operações;
- os resultados favoráveis de auditorias 
anteriores efetuadas ao sistema de gestão 
e controlo;
- a fiabilidade das autoridades nacionais 
competentes para a monitorização;
- a adesão voluntária a sistemas de gestão 
certificados em conformidade com 
normas internacionalmente reconhecidas.
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Or. de

Justificação

É essencial definir alguns fatores úteis/realistas, que forneçam um ponto de partida 
necessário para garantir a proporcionalidade dos controlos.

Alteração 424
George Lyon, Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Relativamente aos controlos no local, a 
autoridade responsável extrai da totalidade 
da população de requerentes a sua amostra 
de controlo, que inclui, se for caso disso, 
uma parte aleatória e uma parte com base 
no risco, de modo a obter uma taxa de erro 
representativa, visando, simultaneamente,
erros mais importantes.

2. Relativamente aos controlos no local, a 
autoridade responsável extrai da totalidade 
da população de requerentes a sua amostra 
de controlo, que inclui, se for caso disso, 
uma parte aleatória e uma parte com base 
no risco, de modo a obter uma taxa de erro 
representativa, visando, simultaneamente, 
as áreas nas quais o risco de erro é mais
elevado.

O respeito pelo princípio da 
proporcionalidade dos controlos implica 
ter em consideração alguns elementos, 
tais como:
– a dimensão financeira das operações;
– os resultados favoráveis de auditorias 
anteriores efetuadas ao sistema de gestão 
e controlo;
– a adesão voluntária a sistemas de gestão 
certificados em conformidade com 
normas internacionalmente reconhecidas.

Or. en

Justificação

Esta alteração retoma a alteração 62 do relator, à exceção do terceiro travessão, que gera 
alguma confusão e abre caminho ao estabelecimento de todo o tipo de requisitos adicionais 
não especificados.
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