
AM\916298PT.doc PE498.000v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

2011/0288(COD)

18.10.2012

ALTERAÇÕES
790 - 816

Projeto de relatório
Giovanni La Via
(PE483.834v01-00)

Alteração da proposta COM(2011) 628 final/2 da Comissão de Regulamento 
do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao financiamento, à gestão e à 
vigilância da política agrícola comum, com a redação que lhe foi dada pelo 
documento COM(2012)0551

Proposta de regulamento
(COM(2011)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD))



PE498.000v01-00 2/21 AM\916298PT.doc

PT

AM_Com_LegReport



AM\916298PT.doc 3/21 PE498.000v01-00

PT

Alteração 790
Eric Andrieu

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 

Suprimido
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preventivo e dissuasor contra a fraude e 
qualquer utilização indevida dos fundos 
públicos, desencorajando 
comportamentos irregulares dos 
beneficiários.

Or. fr

Alteração 791
Eric Andrieu

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) A informação publicada terá por 
base dados retirados dos ficheiros dos 
pagamentos individuais fornecidos pelos 
Estados-Membros. 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.

Or. fr

Alteração 792
Eric Andrieu

Proposta de regulamento
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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.

Suprimido

Or. fr

Alteração 793
Elisabeth Köstinger

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.

Suprimido

Or. de

Justificação

A tarefa de controlo cabe às autoridades públicas e não pode ser delegada ao público através 
da publicação de dados na Internet.
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Alteração 794
Eric Andrieu

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 
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.

Suprimido

Or. fr

Alteração 795
George Lyon, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

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 
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 

Suprimido



AM\916298PT.doc 7/21 PE498.000v01-00

PT

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

As regras de transparência devem aplicar-se indistintamente a todos os beneficiários que 
recebam apoio ao abrigo da PAC. A aplicação de um limiar torna-se obsoleta quando se 
trata de fundos públicos e apenas criará discriminações entre pequenas e grandes 
explorações.

Alteração 796
Eric Andrieu

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 
beneficiário. Excetuado o nome, abaixo 
daquele limiar específico a publicação 

Suprimido
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deve conter todas as informações 
pertinentes que permitam ao contribuinte 
formar uma imagem precisa da PAC.

Or. fr

Alteração 797
George Lyon, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

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 
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.

Suprimido

Or. en

Justificação

As regras de transparência devem aplicar-se indistintamente a todos os beneficiários que 
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recebam apoio ao abrigo da PAC. A aplicação de um limiar torna-se obsoleta quando se 
trata de fundos públicos e apenas criará discriminações entre pequenas e grandes 
explorações.

Alteração 798
Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Considerando 70-H

Texto da Comissão Alteração

(70-H) Além disso, a disponibilização 
destas informações ao público aumenta a 
transparência no que tange à utilização dos 
fundos da União na PAC, contribuindo, 
pois, para a visibilidade e melhor 
compreensão desta política. Permite ainda 
aos cidadãos participarem mais 
estreitamente no processo de tomada de 
decisão e garante uma maior legitimidade, 
eficácia e responsabilização da 
Administração perante os cidadãos. Ajuda 
igualmente os locais a observarem 
exemplos concretos do fornecimento de 
"bens públicos" através da agricultura e
escora a legitimidade do apoio estatal ao 
setor agrícola. Acresce que será reforçada a 
responsabilização pessoal dos agricultores 
pela utilização dos fundos públicos 
recebidos.

(70-H) A disponibilização destas 
informações ao público aumenta a 
transparência no que tange à utilização dos 
fundos da União na PAC, contribuindo, 
pois, para a visibilidade e melhor 
compreensão desta política. Permite ainda 
aos cidadãos participarem mais 
estreitamente no processo de tomada de 
decisão e garante uma maior legitimidade, 
eficácia e responsabilização da 
Administração perante os cidadãos. Ajuda 
igualmente a escorar a legitimidade do 
apoio estatal ao setor agrícola. Acresce que 
será reforçada a responsabilização pessoal 
dos agricultores pela utilização dos fundos 
públicos recebidos.

Or. fr

Alteração 799
Peter Jahr

Proposta de regulamento
Considerando 70-H

Texto da Comissão Alteração

(70-H) Além disso, a disponibilização 
destas informações ao público aumenta a 

(70-H) Além disso, a disponibilização 
destas informações ao público aumenta a 
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transparência no que tange à utilização dos 
fundos da União na PAC, contribuindo, 
pois, para a visibilidade e melhor 
compreensão desta política. Permite ainda 
aos cidadãos participarem mais 
estreitamente no processo de tomada de 
decisão e garante uma maior legitimidade, 
eficácia e responsabilização da 
Administração perante os cidadãos. Ajuda 
igualmente os locais a observarem 
exemplos concretos do fornecimento de 
"bens públicos" através da agricultura e 
escora a legitimidade do apoio estatal ao 
setor agrícola. Acresce que será reforçada a 
responsabilização pessoal dos agricultores 
pela utilização dos fundos públicos 
recebidos.

transparência no que tange à utilização dos 
fundos da União na PAC, contribuindo, 
pois, para a visibilidade e melhor 
compreensão desta política. Para que este 
objetivo possa igualmente ser alcançado 
em outros domínios da política da UE, 
devem aplicar-se regras semelhantes a 
beneficiários de outros fundos da UE 
(FEDER, FSE e FEP). Permite ainda aos 
cidadãos participarem mais estreitamente 
no processo de tomada de decisão e garante 
uma maior legitimidade, eficácia e 
responsabilização da Administração 
perante os cidadãos. Ajuda igualmente os 
locais a observarem exemplos concretos do 
fornecimento de "bens públicos" através da 
agricultura e escora a legitimidade do 
apoio estatal ao setor agrícola. Acresce que 
será reforçada a responsabilização pessoal 
dos agricultores pela utilização dos fundos 
públicos recebidos.

Or. de

Alteração 800
Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Considerando 70-I

Texto da Comissão Alteração

(70-I) No que se refere ao princípio da 
proporcionalidade e da exigência da 
proteção dos dados pessoais, atento o peso 
predominante do objetivo prosseguido do 
controlo público da utilização dos 
dinheiros do FEAGA e do FEADER, 
justifica-se determinar a publicação geral 
das informações pertinentes, uma vez que, 
de acordo com os parâmetros de uma 
sociedade democrática, tal não excede o 
necessário para a proteção dos interesses 
financeiros da União.

Suprimido

Or. fr
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Alteração 801
Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Considerando 70-J

Texto da Comissão Alteração

(70-J) Para cumprir as exigências de 
proteção dos dados, os beneficiários dos 
Fundos devem ser informados da 
publicação dos dados que lhes digam 
respeito e do facto de que os dados podem 
ser tratados por organismos de 
investigação e auditoria da União e dos 
Estados-Membros antes da sua 
publicação, para efeitos de salvaguarda 
dos interesses financeiros da União. Além 
disso, os beneficiários devem ser 
informados dos seus direitos ao abrigo da 
Diretiva 95/46/CE e dos procedimentos 
aplicáveis para o seu exercício.

Suprimido

Or. fr

Alteração 802
Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Considerando 70-K

Texto da Comissão Alteração

(70-K) Consequentemente, após uma 
análise aprofundada e o estudo do modo 
mais adequado de respeitar o direito à 
proteção dos dados pessoais dos 
beneficiários, devem ser estabelecidas 
novas normas em matéria de publicação de 
informações sobre todos os beneficiários
dos Fundos agrícolas.

(70-K) Consequentemente, após uma 
análise aprofundada e o estudo do modo 
mais adequado de respeitar o direito à 
proteção dos dados pessoais dos 
beneficiários, devem ser estabelecidas 
novas normas em matéria de publicação de 
informações sobre os Fundos agrícolas.

Or. fr
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Alteração 803
Albert Deß, Peter Jahr, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 110-A

Texto da Comissão Alteração

Artigo 110.º-A
Publicação dos beneficiários

Suprimido

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:
a) Sem prejuízo do disposto no artigo 
110.º-B do presente regulamento, o nome 
dos beneficiários, como segue:
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;
b) O município onde reside ou está 
registado o beneficiário e, sempre que 
disponível, o respetivo código postal ou a 
parte do código postal que identifica esse 
município;
c) Os montantes dos pagamentos 
correspondentes a cada medida 
financiada pelo FEAGA e pelo FEADER 
recebidos por cada beneficiário no 
exercício em causa;
d) A natureza e a descrição das medidas 
financiadas pelo FEAGA e pelo FEADER 
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a título das quais foram concedidos os 
pagamentos referidos na alínea c).
As informações referidas no primeiro 
parágrafo devem ser disponibilizadas num 
único sítio Web por Estado-Membro.
Devem manter-se disponíveis durante dois 
anos a contar da data da sua publicação 
inicial.
2. No que diz respeito aos pagamentos 
correspondentes às medidas financiadas 
pelo FEADER referidas no n.º 1, primeiro 
parágrafo, alínea c), os montantes 
publicados devem corresponder ao 
financiamento público total, incluindo as 
contribuições da União e nacional.

Or. en

Alteração 804
Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Artigo 110-A – título

Texto da Comissão Alteração

Artigo 110.º-A Artigo 110.º-A
Publicação dos beneficiários Publicação sobre os Fundos europeus 

agrícolas

Or. fr

Alteração 805
Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 110-A – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar a 
publicação anual ex post dos beneficiários 
do FEAGA e do FEADER. A publicação 

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

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

a) O número total de beneficiários

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;
b) O município onde reside ou está 
registado o beneficiário e, sempre que 
disponível, o respetivo código postal ou a 
parte do código postal que identifica esse 
município;

b) E as suas contribuições em função das 
classes de dimensão, fixadas pela 
Comissão por meio de atos de execução, 
em conformidade com o artigo 110.º-D.

c) Os montantes dos pagamentos 
correspondentes a cada medida 
financiada pelo FEAGA e pelo FEADER 
recebidos por cada beneficiário no 
exercício em causa;
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).

Or. de

Justificação

No seu acórdão de 9 de novembro de 2010, proferido nos processos C-92/09 e C93/09, o 
Tribunal de Justiça da União Europeia declarou inadmissível a publicação de dados 
relativos ao financiamento de pessoas singulares na Internet. A presente proposta da 
Comissão não tem em conta as preocupações em matéria da proteção de dados. No entanto, 
a publicação dos montantes totais e dos beneficiários em função das classes de dimensão 
seria proporcionada e, por conseguinte, conforme à legislação da UE.
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Alteração 806
Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Artigo 110-A – n.º 1 – parágrafo 1

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. A Comissão Europeia deve efetuar a 
publicação anual ex post de informações 
sobre o FEAGA e o FEADER, com base 
nos ficheiros de pagamentos individuais 
fornecidos pelos Estados-Membros. A 
publicação deve conter os seguintes 
elementos:

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

a) A repartição do número de 
beneficiários em função do montante das 
ajudas recebidas;

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;
b) O município onde reside ou está 
registado o beneficiário e, sempre que 
disponível, o respetivo código postal ou a 
parte do código postal que identifica esse 
município;

b) Os montantes das ajudas transferidos 
em cada Estado-Membro, por mecanismo 
e por fundo;

c) Os montantes dos pagamentos 
correspondentes a cada medida 
financiada pelo FEAGA e pelo FEADER 
recebidos por cada beneficiário no 
exercício em causa;

c) As formas jurídicas dos beneficiários 
em causa e os seus respetivos efetivos por 
Estado-Membro.

Or. fr
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Alteração 807
Albert Deß

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

Texto da Comissão Alteração

i) Nome e apelido, quando os 
beneficiários sejam pessoas singulares,

Suprimido

Or. en

Alteração 808
Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Artigo 110-A – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As informações referidas no primeiro 
parágrafo devem ser disponibilizadas num 
único sítio Web por Estado-Membro.
Devem manter-se disponíveis durante dois
anos a contar da data da sua publicação 
inicial.

As informações referidas no primeiro 
parágrafo devem ser disponibilizadas num 
único sítio Web. Devem manter-se 
disponíveis durante dez anos a contar da 
data da sua publicação inicial.

Or. fr

Alteração 809
Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Artigo 110-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No que diz respeito aos pagamentos 
correspondentes às medidas financiadas 
pelo FEADER referidas no n.º 1, primeiro 
parágrafo, alínea c), os montantes 
publicados devem corresponder ao 
financiamento público total, incluindo as 

2. No que diz respeito aos pagamentos 
correspondentes às medidas financiadas 
pelo FEADER referidas no n.º 1, os 
montantes publicados devem corresponder 
ao financiamento público total, incluindo 
as contribuições da União e nacional.
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contribuições da União e nacional.

Or. fr

Alteração 810
Eric Andrieu

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. fr
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Alteração 811
Albert Deß, Peter Jahr, Hans-Peter Mayer

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

Alteração 812
George Lyon, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
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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

Alteração 813
Albert Deß, Peter Jahr, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 110-C

Texto da Comissão Alteração

Artigo 110.º-C
Informações aos beneficiários

Suprimido
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Os Estados-Membros devem informar os 
beneficiários de que os dados a estes 
respeitantes serão publicados nos termos 
do artigo 110.º-A e que esses dados podem 
ser tratados por organismos de 
investigação e auditoria da União e dos 
Estados-Membros para efeitos de 
salvaguarda dos interesses financeiros da 
União.
Por força do disposto na 
Diretiva 95/46/CE, tratando-se de dados 
pessoais, os Estados-Membros devem 
informar os beneficiários dos seus 
direitos, ao abrigo das normas em matéria 
de proteção de dados, assim como dos 
procedimentos aplicáveis ao exercício 
desses direitos.

Or. en

Alteração 814
Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Artigo 110-C

Texto da Comissão Alteração

Artigo 110.º-C
Informações aos beneficiários

Suprimido

Os Estados-Membros devem informar os 
beneficiários de que os dados a estes 
respeitantes serão publicados nos termos 
do artigo 110.º-A e que esses dados podem 
ser tratados por organismos de 
investigação e auditoria da União e dos 
Estados-Membros para efeitos de 
salvaguarda dos interesses financeiros da 
União.
Por força do disposto na 
Diretiva 95/46/CE, tratando-se de dados 
pessoais, os Estados-Membros devem 
informar os beneficiários dos seus 
direitos, ao abrigo das normas em matéria 
de proteção de dados, assim como dos 
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procedimentos aplicáveis ao exercício 
desses direitos.

Or. fr

Alteração 815
Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Artigo 110-D – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Relativas à forma, incluindo o modo de 
apresentação por medida, e ao calendário 
da publicação prevista nos artigos 110.º-A 
e 110.º-B;

a) Relativas à forma, incluindo o modo de 
apresentação, e ao calendário da 
publicação prevista no artigo 110.º-A;

Or. fr

Alteração 816
Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Artigo 110-D – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Para a aplicação uniforme do artigo 
110.º-C;

Suprimido

Or. fr


