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Alteração 780
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Considerando 70-C

Texto da Comissão Alteração

(70-C) No citado acórdão, o Tribunal não 
contesta a legitimidade do objetivo de 
reforço do controlo público da utilização 
de dinheiros do FEAGA e do FEADER. 
Este objetivo deve ser analisado à luz do 
novo quadro de gestão e de controlo 
financeiro, que será aplicado a partir de 1 
de janeiro de 2014. Nesse quadro, os 
controlos pelas administrações nacionais 
não podem ser exaustivos; em particular, 
para quase todos os regimes, apenas uma 
parte limitada da população pode ser alvo 
de controlos no local. No contexto 
presente, um aumento das taxas mínimas 
de controlo para além dos níveis 
atualmente aplicados aumentaria o 
encargo financeiro e administrativo das 
administrações nacionais e não 
apresentaria uma boa relação custo-
eficácia. Acresce que o novo quadro prevê 
que, em determinadas condições, os 
Estados-Membros possam reduzir o 
número de controlos no local. Neste 
contexto, a publicação do nome dos 
beneficiários dos Fundos agrícolas 
reforça o controlo público da utilização 
desses fundos e, por conseguinte, constitui 
uma alteração útil ao atual quadro de 
gestão e de controlo financeiro, 
necessária para assegurar um nível 
adequado de proteção dos interesses 
financeiros da União. Ao aplicarem as 
novas normas que simplificam o processo 
administrativo de aplicação dos fundos da 
União e reduzem os custos 
administrativos, as autoridades nacionais 
devem poder confiar no controlo público, 
nomeadamente através do seu efeito 

(70-C) No citado acórdão, o Tribunal não 
contesta a legitimidade do objetivo de 
reforço do controlo público da utilização 
de dinheiros do FEAGA e do FEADER. 
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preventivo e dissuasor contra a fraude e 
qualquer utilização indevida dos fundos 
públicos, desencorajando 
comportamentos irregulares dos 
beneficiários.

Or. en

Justificação

O controlo público não pode substituir o trabalho que cabe às autoridades competentes 
desenvolver.

Alteração 781
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Considerando 70-D

Texto da Comissão Alteração

(70-D) O objetivo do controlo público da 
utilização dos dinheiros do FEAGA e do 
FEADER prosseguido com a publicação 
dos beneficiários só pode ser alcançado 
assegurando um certo grau de informação a 
divulgar ao público. Essa informação deve 
abranger dados relativos à identidade do 
beneficiário, ao montante concedido e ao 
fundo de que provém, bem como aos fins e 
à natureza da medida em causa. A 
publicação dessa informação deve ser 
feita de modo a interferir o menos possível 
com o direito dos beneficiários ao respeito 
pela sua vida privada, em geral, e à 
proteção dos seus dados pessoais, em 
particular, direitos estes consagrados nos 
artigos 7.º e 8.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia.

(70-D) O objetivo do controlo público da 
utilização dos dinheiros do FEAGA e do 
FEADER prosseguido com a publicação 
dos beneficiários só pode ser alcançado 
assegurando um certo grau de informação a 
divulgar ao público. Essa informação deve 
abranger dados relativos ao montante 
concedido e ao fundo de que provém, bem 
como aos fins e à natureza da medida em 
causa. Para dar uma ideia exata da 
distribuição territorial do apoio da PAC, 
deve ser igualmente fornecida informação 
sobre a localização das explorações a que 
essas medidas são aplicáveis. Com o 
objetivo de salvaguardar o direito dos 
beneficiários ao respeito pela sua vida 
privada, em geral, e à proteção dos seus 
dados pessoais, em particular, direitos estes 
consagrados nos artigos 7.º e 8.º da Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, os nomes dos beneficiários não 
devem ser publicados e os beneficiários 
devem ser identificados através de um 
código.
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Or. en

Justificação

A fim de dar uma ideia exata da distribuição territorial do apoio da PAC, deve ser fornecida 
informação sobre a localização das explorações. Não devem ser publicados os nomes dos 
beneficiários para não prejudicar a vida privada e a segurança dos mesmos.

Alteração 782
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Considerando 70-E

Texto da Comissão Alteração

(70-E) A publicação de dados sobre a 
medida que habilita o agricultor a receber 
ajuda, a natureza e os fins do auxílio 
proporciona ao público conhecimento 
concretos sobre a atividade subsidiada e os 
fins para os quais o subsídio foi concedido. 
Esta medida contribui para o efeito 
preventivo e dissuasor do controlo público 
na proteção dos interesses financeiros.

(70-E) A publicação de dados sobre a 
medida que habilita o agricultor a receber 
ajuda, a natureza e os fins desse auxílio e a 
região em que essa medida é aplicada 
proporciona ao público informação sobre a 
atividade subsidiada e os fins para os quais 
o subsídio foi concedido. Esta medida 
contribui para uma melhor perceção da 
provisão de «bens públicos» através da 
agricultura e para reforçar a legitimidade 
do apoio estatal ao setor agrícola. 

Or. en

Alteração 783
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Considerando 70-F

Texto da Comissão Alteração

(70-F) Para observar um equilíbrio entre 
o objetivo prosseguido do controlo público 
da utilização dos dinheiros do FEAGA e 
do FEADER, por um lado, e o direito dos 
beneficiários ao respeito da sua vida 
privada, em geral, e à proteção dos seus 

Suprimido 
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dados pessoais, em particular, por outro 
lado, deve ser tida em conta a importância 
da ajuda. Após análise exaustiva e 
consulta das partes interessadas, afigura-
se que, para reforçar a eficácia dessa 
publicação e limitar a interferência com 
os direitos dos beneficiários, deve ser 
estabelecido um limiar para o montante 
da ajuda recebida, abaixo do qual o nome 
do beneficiário não deve ser publicado.

Or. en

Justificação

Não é necessário um limite se cada beneficiário for identificado através de um código.

Alteração 784
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Considerando 70-G

Texto da Comissão Alteração

(70-G) O limiar deve refletir e basear-se 
no nível dos regimes de apoio 
estabelecidos no âmbito da PAC. 
Atendendo a que as estruturas das 
economias agrícolas dos 
Estados-Membros variam 
consideravelmente e podem diferir 
significativamente da estrutura média das 
explorações da União, deve ser permitida 
a aplicação de diversos limiares mínimos 
que reflitam a situação específica dos 
Estados-Membros. O Regulamento 
xxx/xxx [DP] estabelece um regime 
específico simplificado para as pequenas 
explorações. O artigo 49.º desse 
regulamento estabelece critérios para o 
cálculo do montante da ajuda. Por razões 
de coerência, esses critérios devem ser 
utilizados também para a fixação dos 
limiares específicos por Estado-Membro 
para efeitos da publicação do nome de um 

Suprimido
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beneficiário. Excetuado o nome, abaixo 
daquele limiar específico a publicação 
deve conter todas as informações 
pertinentes que permitam ao contribuinte 
formar uma imagem precisa da PAC.

Or. en

Justificação

Não é necessário um limite se cada beneficiário for identificado através de um código.

Alteração 785
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar a 
publicação anual ex post dos beneficiários 
do FEAGA e do FEADER. A publicação 
deve conter os seguintes elementos:

1. Os Estados-Membros devem assegurar a 
publicação anual ex post dos montantes 
pagos aos beneficiários do FEAGA e do 
FEADER. A publicação deve conter os 
seguintes elementos:

Or. en

Justificação

Não devem ser publicados os nomes dos beneficiários para não prejudicar a vida privada e a 
segurança dos mesmos.

Alteração 786
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 110-A – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Sem prejuízo do disposto no artigo 
110.º-B do presente regulamento, o nome 
dos beneficiários, como segue:

(a) Cada beneficiário deve ser identificado 
através de um código, cujo formato será 
decidido pelos Estados-Membros;
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(i) Nome e apelido, quando os 
beneficiários sejam pessoas singulares,
(ii) Denominação social completa, 
conforme registada, quando os 
beneficiários sejam pessoas coletivas com 
personalidade jurídica própria, nos 
termos da legislação do Estado-Membro 
em causa,
(iii) Denominação completa da 
associação, conforme registada ou por 
outro meio reconhecida oficialmente, 
quando os beneficiários sejam 
associações sem personalidade jurídica 
própria;

Or. en

Justificação

Não devem ser publicados os nomes dos beneficiários para não prejudicar a vida privada e a 
segurança dos mesmos.

Alteração 787
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 110-A – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A natureza e a descrição das medidas 
financiadas pelo FEAGA e pelo FEADER 
a título das quais foram concedidos os 
pagamentos referidos na alínea c).

(d) A natureza e a descrição das medidas 
financiadas pelo FEAGA e pelo FEADER 
a título das quais foram concedidos os 
pagamentos referidos na alínea c), bem 
como as regiões onde estão localizadas as 
explorações a que essas medidas são 
aplicáveis.

Or. en

Justificação

O município em que o beneficiário reside ou está registado pode ser distante da localização 
das explorações a que as medidas são aplicáveis. A fim de dar uma ideia exata da 
distribuição territorial do apoio da PAC, deve também ser fornecida informação sobre a 
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localização das explorações.

Alteração 788
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 110-B

Texto da Comissão Alteração

Artigo 110.º-B
Limiar

Suprimido

Se o montante da ajuda recebida num 
determinado ano por um beneficiário for 
igual ou inferior ao montante fixado pelo 
Estado-Membro em causa, nos termos do 
artigo 49.º do Regulamento (UE) n.º 
DP/xxx, esse Estado-Membro não pode 
publicar o nome desse beneficiário, 
conforme disposto no artigo 110.º-A, n.º 1, 
primeiro parágrafo, alínea a), do presente 
regulamento.
Os montantes fixados por um Estado-
Membro nos termos do artigo 49.º do 
Regulamento (UE) n.º DP/xxx e 
notificados à Comissão ao abrigo do 
presente regulamento são publicados pela 
Comissão em conformidade com as regras 
adotadas em aplicação do artigo 110.º-D.
Caso se aplique o n.º 1 do presente artigo, 
os Estados-Membros devem publicar as 
informações referidas no artigo 110.º-A, 
n.º 1, primeiro parágrafo, alíneas b), c) e 
d), devendo o beneficiário ser identificado 
com um código. Os Estados-Membros 
decidem da forma que o código deve 
assumir.

Or. en

Justificação

Consequência da alteração relativa ao artigo 110.º-A, n.º 1, alínea a).
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Alteração 789
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 110-D – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados nos termos do artigo 111.º no 
que diz respeito à definição das regiões 
referidas no artigo 110.º-A, n.º 1, alínea 
d).

Or. en

Justificação

Completa a alteração relativa ao artigo 110.º-A, n.º 1, alínea d.


