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Alteração 1
Giovanni La Via
Alteração de compromisso que substitui as alterações 18, 19, 201, 209, 210 e 212

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

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.

1. O organismo de certificação é uma 
entidade pública ou privada. Sempre que 
se tratar de uma entidade privada, deve 
ser selecionada pelo Estado-Membro 
através de concurso público. O organismo 
de certificação emite um parecer,
elaborado em conformidade com as 
normas de auditoria internacionalmente 
aceites, sobre a integralidade, exatidão e 
veracidade das contas do organismo 
pagador e o bom funcionamento dos 
sistemas de controlo instituídos, assim 
como a legalidade e regularidade das 
operações subjacentes. O presente 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).

Deve ser funcionalmente independente do 
organismo pagador em causa e da 
autoridade de acreditação desse organismo.

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

2. A Comissão fica habilitada a adotar
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 111.º, a fim de estabelecer normas 
relativas ao estatuto dos organismos de 
certificação e às funções específicas, 
incluindo os controlos, que devem ser 
estruturados da forma mais eficaz e 
assentes, tanto quanto possível, em 
amostras integradas, com vista a 
minimizar a carga administrativa sobre os 
agricultores e os Estados-Membros. 

A Comissão adota, por meio de atos de 
execução, normas relativas aos 



PE501.971v01-00 4/30 AM\921692PT.doc

PT

certificados e relatórios, bem como aos 
documentos que os acompanham, a 
elaborar pelos organismos de certificação. 
Os atos de execução são adotados em 
conformidade com o processo de exame a 
que se refere o artigo 112.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 2
Giovanni La Via
Alteração de compromisso que substitui as alterações 20-25, 213, 214, 228, 240, 256, 257 e 
258

Proposta de regulamento
Artigo 12

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 
denominado «sistema de aconselhamento 
agrícola»), gerido por um ou mais 
organismos designados. Os organismos 
designados podem ser públicos ou 
privados.

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

2. O sistema de aconselhamento agrícola 
abrange, pelo menos:

2. O sistema de aconselhamento agrícola 
abrange, pelo menos, os seguintes 
elementos:

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;

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, n.º 1, alínea c), do Regulamento 
(UE) n.º xxx/xxx [DP];

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, n.º 1, alínea c), do Regulamento 
(UE) n.º xxx/xxx [DP];

c) Os requisitos ou ações relacionados com c) Os requisitos ou ações relacionados com 
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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.

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-A) O desenvolvimento sustentável da 
atividade económica das explorações, em 
conformidade com as medidas propostas 
pelos programas de desenvolvimento 
rural, incluindo para a modernização das 
explorações, a consolidação da 
competitividade, a integração das cadeias, 
a inovação e a orientação para o 
mercado, assim como a promoção e a 
implementação das regras contabilísticas, 
comerciais e de gestão sustentável dos 
recursos económicos;

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

3. O sistema de aconselhamento agrícola 
pode também abranger, em especial:

3. O sistema de aconselhamento agrícola 
pode também abranger, entre outros, o 
seguinte:

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

a-A) A promoção da conversão das 
explorações agrícolas e a diversificação 
da atividade económica das mesmas;
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; 
a-C) As recomendações em matéria de 
gestão integrada de pragas e utilização de 
alternativas não químicas.
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b) Os requisitos mínimos estabelecidos 
pela legislação nacional a que se referem 
os artigos 29.º, n.º 3, e 30.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º xxx/xxx [DR].

b) Os requisitos estabelecidos pela 
legislação nacional a que se referem os 
artigos 29.º e 30.º do Regulamento (UE) 
n.º xxx/xxx [DR].

Or. en

Alteração 3
Giovanni La Via
Alteração de compromisso que substitui as alterações 274-277

Proposta de regulamento
Artigo 14 

Texto da Comissão Alteração

Os beneficiários podem utilizar 
voluntariamente o sistema de 
aconselhamento agrícola, incluindo o 
desenvolvimento rural, independentemente 
de receberem ou não apoio no âmbito da 
política agrícola comum.

Os beneficiários podem utilizar 
voluntariamente o sistema de 
aconselhamento agrícola, incluindo o 
desenvolvimento rural, independentemente 
de receberem ou não apoio no âmbito da 
política agrícola comum.

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, que podem incluir, entre outros:

a) Os agricultores cujo acesso a qualquer 
outro serviço de aconselhamento seja mais 
limitado;

b) Os 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 xxx/xxx [DP];
c) Redes que funcionam com meios 
limitados na aceção dos artigos 53.º, 61.º e 
62.º do Regulamento (UE) n.º xxx/xxx 
[DR].

O sistema de aconselhamento agrícola deve O sistema de aconselhamento agrícola deve 
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assegurar aos beneficiários acesso a um 
aconselhamento que reflita a situação 
concreta das respetivas explorações.

assegurar aos beneficiários acesso a um 
aconselhamento que reflita a situação 
concreta das respetivas explorações.

Or. en

Alteração 4
Giovanni La Via
Alteração de compromisso que substitui a alteração 288

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 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 e a atualização 
dos modelos agrometeorológicos e 
econométricos. Se necessário, essas ações 
são realizadas em colaboração com 
laboratórios e organismos nacionais.

Or. en

Alteração 5
Giovanni La Via
Alteração de compromisso que substitui a alteração 388

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Relativamente aos pagamentos 1. Relativamente aos pagamentos 
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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.

indevidos efetuados na sequência de 
irregularidade ou negligência, os 
Estados-Membros devem pedir o seu 
reembolso aos beneficiários no prazo de 
um ano após a aprovação de um relatório 
de controlo ou documento semelhante, 
indicando a ocorrência da irregularidade 
e, se for caso disso, a sua receção 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 6
Giovanni La Via
Alteração de compromisso que substitui as alterações 61-63, 420, 
422-424, 427 e 433 

Proposta de regulamento
Artigo 61 

Texto da Comissão Alteração

-1. A Comissão adota, em conformidade 
com o artigo 111.º, atos delegados que 
digam respeito às normas relativas ao 
nível mínimo de controlos no local 
necessário para uma gestão dos riscos 
eficaz e proporcional. As regras devem 
especificar as circunstâncias em que os 
Estados-Membros devem fixar o número 
de controlos no local consoante o nível 
dos riscos inerentes e devem prever a 
possibilidade de reduzir o número de 
controlos nos casos em que as taxas de 
erro se encontram a um nível aceitável e 
os sistemas de gestão e controlo existentes 
funcionem convenientemente; 

1. O sistema instaurado pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 60.º, n.º 2, deve incluir, salvo 
disposição diversa, o controlo 

1. O sistema instaurado pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 60.º, n.º 2, deve incluir, salvo 
disposição diversa, o controlo 
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administrativo sistemático de todos os 
pedidos de ajuda, completado por controlos 
no local.

administrativo sistemático de todos os 
pedidos de ajuda e de pagamento, 
completado por controlos no local 
destinados a avaliar o nível de risco 
inerente e cujo número será fixado em 
função dos riscos inerentes e de controlo.

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 
importante.
O respeito pelo princípio da 
proporcionalidade dos controlos implica 
ter em consideração alguns elementos, 
tais como:
– A dimensão dos montantes em causa;
– Os resultados 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

Alteração 7
Giovanni La Via
Alteração de compromisso que substitui as alterações 64, 65, 432 e 433

Proposta de regulamento
Artigo 64

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de assegurar uma aplicação dos 
controlos correta e eficiente e uma 
verificação das condições de elegibilidade 
eficiente, coerente e não discriminatória, 
que proteja os interesses financeiros da 
União, a Comissão é habilitada a adotar, 

1. A fim de assegurar que a aplicação dos 
controlos é correta e eficiente e uma 
verificação das condições de elegibilidade 
eficiente, coerente e não discriminatória, 
que proteja os interesses financeiros da 
União, a Comissão é habilitada a adotar, 
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nos termos do artigo 111.º, atos delegados 
relativamente a situações em que os 
beneficiários ou os seus representantes 
impeçam a realização dos controlos.

nos termos do artigo 111.º, atos delegados 
que digam respeito, nomeadamente:

2. A Comissão adota, por meio de atos de 
execução, as disposições necessárias à 
aplicação uniforme do presente capítulo 
na União. Essas disposições podem, 
nomeadamente, dizer respeito:

-a) Às normas relativas a situações em 
que os beneficiários ou os seus 
representantes impeçam a realização dos 
controlos;

a) Às normas relativas aos controlos 
administrativos e no local a conduzir pelos 
Estados-Membros sobre o cumprimento de 
obrigações, compromissos e critérios de 
elegibilidade decorrentes da aplicação da 
legislação da União;

a) Às normas relativas aos controlos 
administrativos e no local a conduzir pelos 
Estados-Membros sobre o cumprimento de 
obrigações, compromissos e critérios de 
elegibilidade decorrentes da aplicação da 
legislação da União, em conformidade 
com uma abordagem proporcional e 
baseada nos riscos;

b) Às normas relativas ao nível mínimo de 
controlos no local necessário para uma 
gestão eficaz dos riscos, bem como às 
condições em que os Estados-Membros 
têm de aumentar esse nível ou podem 
reduzi-lo, no caso de os sistemas de gestão 
e controlo funcionarem convenientemente 
e as taxas de erro se encontrarem a um 
nível aceitável;
c) Às normas e aos métodos de 
comunicação das operações de controlo e 
verificação realizadas, bem como dos seus 
resultados;

c) Às normas e aos métodos de 
comunicação das operações de controlo e 
verificação realizadas, bem como dos seus 
resultados;

d) Às autoridades responsáveis pela 
verificação da conformidade, bem como ao 
teor e à frequência dessas verificações e ao 
estádio de comercialização a que se 
aplicam;

d) Às normas relativas à designação das 
autoridades responsáveis pela verificação 
da conformidade, bem como o teor e a 
frequência dessas verificações e o estádio 
de comercialização a que se aplicam;

e) Sempre que exigido por necessidades 
específicas da gestão adequada do sistema, 
normas que imponham exigências 
suplementares no que concerne aos 
regimes aduaneiros estabelecidos, 
designadamente, no Regulamento (CE) 

e) Sempre que exigida pela gestão 
adequada do sistema, normas que 
imponham exigências suplementares no 
que concerne aos regimes aduaneiros 
estabelecidos, designadamente, no 
Regulamento (CE) n.º 450/2008 do 
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n.º 450/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho;

Parlamento Europeu e do Conselho;

f) No que diz respeito ao cânhamo, 
conforme referido no artigo 38.º do 
Regulamento (UE) n.º xxx/xxx [DP], às 
normas relativas às medidas de controlo 
específicas, bem como aos métodos a 
utilizar para a determinação do teor de 
tetrahidrocanabinol;

f) No que diz respeito ao cânhamo, 
conforme referido no artigo 38.º do 
Regulamento (UE) n.º xxx/xxx [DP], às 
normas relativas às medidas de controlo 
específicas, bem como aos métodos a 
utilizar para a determinação do teor de 
tetrahidrocanabinol;

g) No que diz respeito ao algodão, 
conforme referido no artigo 42.º do 
Regulamento (UE) n.º xxx/xxx [DP], a um 
sistema de controlo das organizações 
interprofissionais aprovadas;

g) No que diz respeito ao algodão, 
conforme referido no artigo 42.º do 
Regulamento (UE) n.º xxx/xxx [DP], a um 
sistema de controlo das organizações 
interprofissionais aprovadas;

h) No que diz respeito ao vinho, conforme 
referido no Regulamento (UE) 
n.º sCMO/xxx, às normas relativas à 
medição de superfícies e aos controlos, 
assim como às relativas aos procedimentos 
financeiros específicos destinados a 
melhorar os controlos;

h) No que diz respeito ao vinho, conforme 
referido no Regulamento (UE) 
n.º sCMO/xxx, às normas relativas à 
medição de superfícies e aos controlos, 
assim como às relativas aos procedimentos 
financeiros específicos destinados a 
melhorar os controlos;

i) Aos ensaios e métodos a utilizar para 
determinar a elegibilidade dos produtos 
para intervenção pública e armazenagem 
privada, bem como ao recurso a processos 
de concurso, tanto para intervenção pública 
como para armazenagem privada.

i) Aos ensaios e métodos a utilizar para 
determinar a elegibilidade dos produtos 
para intervenção pública e armazenagem 
privada, bem como ao recurso a processos 
de concurso, tanto para intervenção pública 
como para armazenagem privada.

1-A. A Comissão adota atos de execução 
que fixam prazos pelos quais a Comissão 
deve responder a uma indicação de que o 
Estado-Membro visa reduzir o número 
dos controlos no local.

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, ou no artigo 
correspondente do Regulamento (UE) 
n.º xxx/xxx[DP], do Regulamento (UE) 
n.º xxx/xxx[DR] ou do Regulamento (UE) 
n.º xxx/xxx[sCMO], respetivamente.

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, ou no artigo 
correspondente do Regulamento (UE) 
n.º xxx/xxx[DP], do Regulamento (UE)
n.º xxx/xxx[DR] ou do Regulamento (UE) 
n.º xxx/xxx[sCMO], respetivamente.

Or. en
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Alteração 8
Giovanni La Via
Alteração de compromisso que substitui as alterações 67-72 e 619 

Proposta de regulamento
Artigo 65

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que se verifique que um 
beneficiário não satisfaz os critérios de 
elegibilidade ou os compromissos 
relacionados com as condições de 
concessão da ajuda estabelecidos na 
legislação setorial agrícola, a ajuda é 
retirada total ou parcialmente.

1. Sempre que se verifique que um 
beneficiário não satisfaz, total ou 
parcialmente, os critérios de elegibilidade 
para um determinado regime de ajuda
estabelecidos na legislação setorial 
agrícola, a parte da ajuda correspondente é
totalmente retirada. 

Designadamente nas situações de 
incumprimento dos critérios de 
elegibilidade relacionadas com unidades 
contáveis, tais como hectares de terra ou 
número de animais, a ajuda 
correspondente às unidades que não 
cumprem os critérios de elegibilidade é 
totalmente retirada.
1-A. Caso a ajuda esteja relacionada com 
o cumprimento de compromissos 
específicos e se considere que um 
beneficiário não cumpriu esses mesmos 
compromissos, a parte da ajuda relativa 
aos mesmos é retirada total ou 
parcialmente.

2. Caso a legislação da União o preveja, os 
Estados-Membros devem igualmente 
impor sanções sob forma de redução ou 
exclusão do pagamento ou de parte do 
pagamento concedido ou a conceder 
relativamente ao qual os critérios de 
elegibilidade ou os compromissos tenham 
sido respeitados.

2. Caso os atos legislativos na aceção do 
n.º 3 do artigo 289.º do Tratado o 
prevejam, e, se for caso disso, sem 
prejuízo de outras precisões estabelecidas 
nos atos delegados, os Estados-Membros 
devem igualmente impor sanções 
administrativas sob forma de redução ou 
exclusão do pagamento ou de parte do 
pagamento concedido ou a conceder 
relativamente ao qual os critérios de 
elegibilidade ou os compromissos tenham 
sido respeitados.

O montante da redução do apoio deve ser 
determinado em função da gravidade, 
extensão, duração e recorrência do 

Os montantes da retirada referida no 
n.º 1-A e das sanções administrativas 
referidas no n.º 2 devem ser determinados
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incumprimento constatado, podendo ir até 
à exclusão total de um ou vários regimes 
de ajuda ou medidas de apoio num ou 
mais anos civis.

em função da natureza, gravidade, 
extensão, duração e recorrência do 
incumprimento constatado, podendo ir até 
à exclusão total num ou mais anos civis de 
um ou vários regimes de ajuda ou medidas 
de apoio que são objeto do 
incumprimento. 

2-A. A graduação das sanções deve 
basear-se nos seguintes critérios gerais:
- A «gravidade» do incumprimento 
depende sobretudo da importância das 
consequências do incumprimento, 
nomeadamente dos riscos que representa 
para os fundos da UE em causa, e tendo 
sempre em conta os objetivos do requisito 
ou da norma em causa;

- Para a determinação da «extensão» do 
incumprimento, deve ter-se em conta, 
nomeadamente, se o incumprimento é de 
grande alcance ou se se limita apenas à 
exploração;
- Para a determinação da «duração» do 
incumprimento, a autoridade competente 
deve ter em conta sobretudo a estimativa 
do período durante o qual dura o seu 
efeito ou das possibilidades de pôr termo a 
esse efeito através de meios razoáveis;
- Entende-se por «recorrência» do 
incumprimento o incumprimento do 
mesmo requisito, norma ou obrigação que 
é determinado mais de uma vez num 
período de três anos consecutivos, desde 
que o beneficiário tenha sido informado 
de um incumprimento anterior e, se for 
caso disso, tenha tido a possibilidade de 
tomar as medidas necessárias para pôr 
termo a esse incumprimento anterior.

3. Os montantes afetados pela retirada 
referida no n.º 1 e pelas sanções referidas 
no n.º 2 devem ser recuperados na íntegra.

3. Os montantes afetados pela retirada e 
pelas sanções administrativas referidas nos 
números anteriores devem ser recuperados 
na íntegra.

Or. en
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Alteração 9
Giovanni La Via
Alteração de compromisso que substitui as alterações 78, 456 e 457

Proposta de regulamento
Artigo 68 

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro cria e mantém um 
sistema integrado de gestão e de controlo 
(a seguir designado por «sistema 
integrado»).

1. Cada Estado-Membro cria e mantém um 
sistema integrado de gestão e de controlo 
(a seguir designado por «sistema 
integrado»).

2. O sistema integrado é aplicável aos 
regimes de apoio enumerados no anexo I 
do Regulamento (UE) n.º xxx/xxx[DP] e 
ao apoio concedido ao abrigo dos 
artigos 22.º, n.º 1, alíneas a) e b), 29.º a 
32.º, 34.º e 35.º do Regulamento (UE) 
n.º xxx/xxx[DR] e, se aplicável, do 
artigo 28.º, n.º 1, alínea b), do 
Regulamento (UE) n.º xxx/xxx [CR].

2. O sistema integrado é aplicável aos 
regimes de apoio enumerados no anexo I 
do Regulamento (UE) n.º xxx/xxx[DP] e 
ao apoio concedido ao abrigo dos 
artigos 22.º, n.º 1, alíneas a) e b), 29.º a 
32.º, 34.º e 35.º do Regulamento (UE) 
n.º xxx/xxx[DR] e, se aplicável, do 
artigo 28.º, n.º 1, alínea b), do 
Regulamento (UE) n.º xxx/xxx [CR].

Contudo, o presente capítulo não é 
aplicável às medidas referidas no artigo 
29.º, n.º 9, do Regulamento (UE) n.º 
xxx/xxx[DR], nem a medidas a título do 
artigo 22.º, n.º 1, alíneas a) e b), desse 
regulamento no que respeita aos custos de 
implantação.

Contudo, o presente capítulo não é 
aplicável às medidas referidas no artigo 
29.º, n.º 9, do Regulamento (UE) n.º 
xxx/xxx[DR], nem a medidas a título do 
artigo 22.º, n.º 1, alíneas a) e b), desse 
regulamento no que respeita aos custos de 
implantação.

3. Na medida do necessário, o sistema 
integrado também se aplica ao controlo da 
condicionalidade, nos termos do título VI.

3. Na medida do necessário, o sistema 
integrado também se aplica ao controlo da 
condicionalidade, nos termos do título VI.

3-A. Os Estados-Membros devem fazer 
uso, nos termos adequados, de meios 
tecnológicos para a criação do seu 
sistema integrado, a fim de reduzir os 
encargos administrativos e garantir que 
os controlos são efetuados de forma eficaz 
e eficiente. 

Or. en

Alteração 10
Giovanni La Via
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Alteração de compromisso que substitui as alterações 79, 474-477 e BUDG 21

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.os 2 e 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros fornecem, 
nomeadamente por meios eletrónicos, 
formulários preestabelecidos com base nas 
superfícies determinadas no ano anterior e 
documentos gráficos que localizem essas 
superfícies. Os Estados-Membros podem 
decidir que o pedido de ajuda inclua apenas 
as alterações em relação ao pedido de ajuda 
do ano anterior. Contudo, no âmbito do 
regime dos pequenos agricultores, previsto 
no título V do Regulamento (UE) n.º 
DP/XXX, essa possibilidade deve ser dada 
a todos os agricultores.

2. Os Estados-Membros fornecem, 
nomeadamente por meios eletrónicos, 
formulários preestabelecidos com base nas 
superfícies determinadas no ano anterior e 
documentos gráficos que localizem essas 
superfícies. Os Estados-Membros podem 
decidir que o pedido de ajuda inclua apenas 
as alterações em relação ao pedido de ajuda 
do ano anterior. Contudo, no âmbito do 
regime dos pequenos agricultores, previsto 
no título V do Regulamento (UE) n.º 
DP/XXX, essa possibilidade deve ser dada 
a todos os agricultores.

2-A. Os Estados-Membros podem decidir 
que um pedido de ajuda ou um pedido de 
pagamento que preencha os requisitos 
fixados no n.º 1 permanecerá válido 
durante vários anos, desde que os 
respetivos beneficiários estejam obrigados 
a comunicar quaisquer alterações às 
informações inicialmente fornecidas. 
Contudo, o pedido plurianual está sujeito 
a confirmação anual pelo beneficiário.

Or. en

Alteração 11
Giovanni La Via
Alteração de compromisso que substitui as alterações 80, 81, 483, 484 e 487

Proposta de regulamento
Artigo 75

Texto da Comissão Alteração

1. Em conformidade com o artigo 61.º, os 
Estados-Membros, por intermédio dos 
organismos pagadores ou dos organismos 
por estes mandatados, realizam controlos 

1. Em conformidade com o artigo 61.º, os 
Estados-Membros, por intermédio dos 
organismos pagadores ou dos organismos 
por estes mandatados, realizam controlos 
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administrativos dos pedidos de ajuda, a fim 
de verificarem as condições de 
elegibilidade para a ajuda. Esses controlos 
são completados por controlos no local.

administrativos dos pedidos de ajuda, a fim 
de verificarem as condições de 
elegibilidade para a ajuda. Esses controlos 
são completados por controlos no local,
cuja finalidade é vigiar a conformidade 
com as disposições dos regimes de ajuda e 
o nível de risco inerente.

2. Para efeito de controlos no local, os 
Estados-Membros estabelecem um plano 
de amostragem das explorações agrícolas 
e/ou dos beneficiários.

2. Para efeito de controlos no local, os 
Estados-Membros devem estabelecer um 
plano de amostragem dos beneficiários, 
constituído por uma parte aleatória, a fim 
de obter uma taxa de erro representativa, 
e por uma parte com base no risco, o que 
permite uma atenção prioritária aos 
pedidos de alto risco.

3. Os Estados-Membros podem recorrer a 
técnicas de teledeteção e ao sistema 
mundial de navegação por satélite (GNSS) 
para a realização dos controlos no local das 
parcelas agrícolas.

3. Os Estados-Membros podem recorrer a 
técnicas de teledeteção e ao sistema 
mundial de navegação por satélite (GNSS) 
para a realização dos controlos no local das 
parcelas agrícolas.

4. Em caso de incumprimento das regras de 
elegibilidade, é aplicável o artigo 65.º.

4. Em caso de incumprimento das regras de 
elegibilidade, é aplicável o artigo 65.º.

Or. en

Alteração 12
Giovanni La Via
Alteração de compromisso que substitui as alterações 82, 83, 500, 504 e 508

Proposta de regulamento
Artigo 76

Texto da Comissão Alteração

1. Os pagamentos no âmbito dos regimes e 
medidas de apoio referidos no artigo 68.º, 
n.º 2, são efetuados entre 1 de dezembro e 
30 de junho do ano civil seguinte. Os 
pagamentos são efetuados em duas 
prestações dentro desse período.

1. Os pagamentos no âmbito dos regimes e 
medidas de apoio referidos no artigo 68.º, 
n.º 2, são efetuados entre 1 de dezembro e 
30 de junho do ano civil seguinte. Os 
pagamentos são efetuados em duas 
prestações dentro desse período.

Os pagamentos são efetuados em duas 
prestações dentro desse período.

Os pagamentos são efetuados em duas 
prestações dentro desse período.

No entanto, entre 16 de outubro e 1 de No entanto, entre 16 de outubro e 1 de 
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dezembro, os Estados-Membros podem 
pagar adiantamentos até 50 %, no que diz 
respeito aos pagamentos diretos, e 75 %, 
no que diz respeito ao apoio concedido no 
âmbito do desenvolvimento rural, referidos 
no artigo 68.º, n.º 2.

dezembro, os Estados-Membros podem 
pagar adiantamentos até 50 %, no que diz 
respeito aos pagamentos diretos, e 75 %, 
no que diz respeito ao apoio concedido no 
âmbito do desenvolvimento rural, referidos 
no artigo 68.º, n.º 2.

Sem prejuízo da aplicação do terceiro 
parágrafo, a Comissão pode, por meio de
atos de execução, autorizar os 
Estados-Membros a aumentar a taxa de 
adiantamento até 80 % nas regiões em 
que os agricultores enfrentem 
dificuldades financeiras graves em 
consequência de circunstâncias 
excecionais. Esses atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
processo de exame a que se refere o 
artigo 112.º, n.º 3.

2. Os pagamentos referidos no n.º 1 não 
devem ser efetuados antes da conclusão da 
verificação das condições de elegibilidade, 
a realizar pelos Estados-Membros nos 
termos do artigo 75.º.

2. Os pagamentos referidos no n.º 1 não 
devem ser efetuados antes da conclusão da 
verificação das condições de elegibilidade, 
a realizar pelos Estados-Membros nos 
termos do artigo 75.º.

2-A. Em derrogação ao disposto no n.º 2 
do presente artigo, os Estados-Membros 
podem decidir, tendo em conta o risco de 
sobrepagamento, disponibilizar até 50 % 
do montante referido no título III do 
Regulamento (UE) xxx/xxx [DP] e 75 % 
do apoio concedido no âmbito do 
desenvolvimento rural, referido no 
artigo 68.º, n.º 2, uma vez terminados os 
controlos administrativos previstos no 
artigo 61.º, n.º 1. A percentagem de 
pagamento é idêntica para todos os 
beneficiários da medida ou do conjunto 
de operações.
2-B. A Comissão Europeia pode, a pedido 
de um ou mais Estados-Membros, em 
caso de circunstâncias excecionais e se a 
situação orçamental o permitir, autorizar 
adiantamentos antes de 16 de outubro.

Or. en
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Alteração 13
Giovanni La Via
Alteração de compromisso que substitui a alteração 516

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As disposições necessárias para uma 
definição harmonizada da base de cálculo 
da ajuda, incluindo regras relativas à forma 
de tratar determinados casos em que as 
superfícies elegíveis contenham certas 
características da paisagem ou árvores;

b) As disposições necessárias para uma 
definição harmonizada da base de cálculo 
da ajuda, incluindo regras relativas à forma 
de tratar determinados casos em que as 
superfícies elegíveis contenham certas 
características da paisagem ou árvores; sem 
prejuízo do artigo 9.º do Regulamento 
(UE) n.º xxx/xxx [DP], as regras da 
elegibilidade devem ser coerentes com a 
resposta aos desafios em matéria de 
alterações climáticas e perda de 
biodiversidade, e não devem, por 
conseguinte, penalizar os sistemas 
agrícolas de elevado natural ou os 
sistemas agroflorestais de pastagem, nem 
causar degradações da qualidade 
ambiental; deve ser permitida uma certa 
flexibilidade, justificada em termos 
agronómicos e ecológicos, com base nas 
habituais normas do Estado-Membro ou 
da região em causa;

Or. en

Alteração 14
Giovanni La Via
Alteração de compromisso que substitui a alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 93 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Além disso, no que se refere aos anos de 
2014 e 2015, as regras em matéria de 
condicionalidade devem incluir igualmente 
a manutenção de prados permanentes. Os 

Além disso, no que se refere aos anos de 
2014 e 2015, as regras em matéria de 
condicionalidade devem incluir igualmente 
a manutenção de prados e pastagens 
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Estados que eram membros da União em 1 
de janeiro de 2004 devem assegurar que as 
terras ocupadas por prados permanentes na 
data prevista para os pedidos de ajuda por 
superfície relativos a 2003 são mantidas 
como prados permanentes, dentro de 
limites definidos. Os Estados que se 
tornaram membros da União em 2004 
devem assegurar que as terras ocupadas 
por prados permanentes em 1 de maio de 
2004 são mantidas como prados 
permanentes, dentro de limites definidos. A 
Bulgária e a Roménia devem assegurar que 
as terras ocupadas por prados permanentes 
em 1 de janeiro de 2007 são mantidas 
como prados permanentes, dentro de 
limites definidos.

permanentes. Os Estados que eram 
membros da União em 1 de janeiro de 
2004 devem assegurar que as terras 
ocupadas por prados e pastagens 
permanentes na data prevista para os 
pedidos de ajuda por superfície relativos a 
2003 são mantidas como prados e 
pastagens permanentes, dentro de limites 
definidos. Os Estados que se tornaram 
membros da União em 2004 devem 
assegurar que as terras ocupadas por 
prados e pastagens permanentes em 1 de 
maio de 2004 são mantidas como prados e 
pastagens permanentes, dentro de limites 
definidos. A Bulgária e a Roménia devem 
assegurar que as terras ocupadas por 
prados e pastagens permanentes em 
1 de janeiro de 2007 são mantidas como 
prados e pastagens permanentes, dentro de 
limites definidos.

No entanto, em circunstâncias 
devidamente justificadas, os 
Estados-Membros podem estabelecer 
derrogações ao primeiro parágrafo, desde 
que tomem medidas para prevenir um 
decréscimo significativo da sua superfície 
total de prados e pastagens permanentes.

Or. en

Alteração 15
Giovanni La Via
Alteração de compromisso que substitui as alterações 86, 95, 541, 542 e 621

Proposta de regulamento
Artigo 99

Texto da Comissão Alteração

1. A sanção prevista no artigo 91.º é 
imposta mediante redução ou exclusão da 
totalidade do montante dos pagamentos 
enunciados no artigo 92.º, concedidos ou a 
conceder ao beneficiário em causa, 
respeitantes ao ano ou anos civis em 

1. A sanção prevista no artigo 91.º é 
imposta mediante redução ou exclusão da 
totalidade do montante dos pagamentos 
enunciados no artigo 92.º, concedidos ou a 
conceder ao beneficiário em causa, 
respeitantes ao ano ou anos civis em 
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questão. questão.
Para o cálculo das reduções e exclusões, 
são tidas em conta a gravidade, extensão, 
permanência e recorrência do 
incumprimento constatado, bem como os 
critérios definidos nos n.os 2, 3 e 4.

Para o cálculo proporcional das reduções e 
exclusões, são tidas em conta a natureza, 
gravidade, extensão, permanência e 
recorrência do incumprimento constatado, 
bem como os critérios definidos nos n.os 2, 
3 e 4.

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

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

Em casos devidamente justificados, os 
Estados-Membros podem decidir que não 
seja aplicada qualquer redução quando um 
incumprimento, atendendo à sua gravidade, 
extensão e duração, deva ser considerado 
menor. Contudo, os casos de 
incumprimento que constituam um risco 
direto para a saúde pública ou animal não 
são considerados menores. As constatações 
e a obrigação de tomar medidas corretivas 
são notificadas ao beneficiário.

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

Além disso, os Estados-Membros podem 
instituir um sistema de alerta precoce que 
deve ser aplicado apenas aos primeiros 
casos de incumprimento que não sejam 
considerados graves. Caso um 
Estado-Membro decida utilizar esta 
opção, a autoridade competente deve 
enviar ao beneficiário uma carta de aviso 
inicial a notificá-lo da constatação e da 
obrigação de tomar medidas corretivas. O 
impacto deste sistema deve limitar-se à 
responsabilização do beneficiário pelo 
incumprimento. As cartas de aviso devem 
ser sistematicamente seguidas de 
controlos adequados para verificar se o 
incumprimento foi corrigido. Se o 
incumprimento for remediado, não deve 
ser aplicada nenhuma redução. Caso o 
incumprimento não tenha sido remediado, 
a redução nos termos do primeiro 
parágrafo deve ser aplicada 
retroativamente. Contudo, os casos de 
incumprimento que constituam um risco 
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direto para a saúde pública ou animal 
devem ser sempre considerados graves.

3. Em caso de incumprimento deliberado, 
a percentagem de redução não pode, em 
princípio, ser inferior a 20 %, podendo ir 
até à exclusão total de um ou vários 
regimes de ajuda num ou mais anos civis.

3. Em caso de incumprimento por 
negligência grave, a percentagem de 
redução não pode, em princípio, ser 
inferior a 20 %, podendo ir até à exclusão 
total de um ou vários regimes de ajuda 
num ou mais anos civis.

4. O montante total das reduções e 
exclusões respeitantes a um ano civil não 
pode exceder o montante total a que se 
refere o n.º 1, primeiro parágrafo.

4. O montante total das reduções e 
exclusões respeitantes a um ano civil não 
pode exceder o montante total a que se 
refere o n.º 1, primeiro parágrafo.

Or. en

Alteração 16
Giovanni La Via
Alteração de compromisso que substitui as alterações 87, 96, 538 e 539

Proposta de regulamento
Artigo 101

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de assegurar uma correta 
distribuição dos fundos pelos beneficiários 
que a eles têm direito, a Comissão é 
habilitada a adotar, nos termos do artigo 
111.º, atos delegados que estabeleçam uma 
base harmonizada para o cálculo das 
sanções a aplicar no âmbito da 
condicionalidade, tendo em conta as 
reduções devidas à disciplina financeira.

1. A fim de assegurar uma correta 
distribuição dos fundos pelos beneficiários 
que a eles têm direito, a Comissão é 
habilitada a adotar, nos termos do artigo 
111.º, atos delegados que estabeleçam uma 
base harmonizada para o cálculo das 
sanções a aplicar no âmbito da 
condicionalidade, tendo em conta as 
reduções devidas à disciplina financeira.

2. A fim de assegurar que a 
condicionalidade é aplicada de forma 
eficiente, coerente e não discriminatória, a 
Comissão é habilitada a adotar, nos termos 
do artigo 111.º, atos delegados relativos ao 
cálculo e à aplicação de sanções.

2. A fim de assegurar que a 
condicionalidade é aplicada de forma 
eficiente, proporcional e com base nos 
riscos, coerente e não discriminatória, a 
Comissão é habilitada a adotar, nos termos 
do artigo 111.º, atos delegados relativos ao 
cálculo e à aplicação de sanções. Esses 
atos delegados devem estabelecer, em 
especial, normas relativas aos casos em 
que as sanções administrativas não devem 
ser aplicadas por incumprimento devido 
às falhas técnicas nos sistemas de 
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identificação e registo de animais, 
referidas no anexo 2, RLG7 e RLG8, e 
que não resultem de um ato ou omissão 
diretamente imputável ao beneficiário em 
causa.

Or. en

Alteração 17
Giovanni La Via
Alteração de compromisso que substitui as alterações 650-654

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando um pagamento direto previsto 
no Regulamento (UE) n.º DP/xxx for 
efetuado a um beneficiário numa moeda 
que não seja o euro, os Estados-Membros 
convertem em moeda nacional o montante 
da ajuda expresso em euros, com base na 
última taxa de câmbio estabelecida pelo 
Banco Central Europeu antes de 1 de 
outubro do ano para o qual é concedida a 
ajuda.

3. Quando um pagamento direto previsto 
no Regulamento (UE) n.º DP/xxx for 
efetuado a um beneficiário numa moeda 
que não seja o euro, os Estados-Membros 
convertem em moeda nacional o montante 
da ajuda expresso em euros, com base na 
última taxa de câmbio média mensal
estabelecida pelo Banco Central Europeu 
antes de 1 de outubro do ano para o qual é 
concedida a ajuda.

Or. en

Alteração 18
Giovanni La Via
Alteração de compromisso que substitui as alterações 98-101, 665-667 e 670 

Proposta de regulamento
Artigo 110

Texto da Comissão Alteração

1. É estabelecido um quadro comum de 
vigilância e avaliação destinado a avaliar o 
desempenho da política agrícola comum. O 
quadro comum inclui todos os 
instrumentos relacionados com a 

1. É estabelecido um quadro comum de 
vigilância e avaliação destinado a avaliar o 
desempenho da política agrícola comum, 
nomeadamente:
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vigilância e a avaliação das medidas da 
política agrícola comum, nomeadamente 
dos pagamentos diretos referidos no 
Regulamento (UE) n.º DP/xxx, das 
medidas de mercado previstas no 
Regulamento (UE) n.º sCMO/xxx, das 
medidas de desenvolvimento rural 
previstas no Regulamento (UE) n.º DR/xxx 
e da aplicação da condicionalidade prevista 
no presente regulamento.

a) Dos pagamentos diretos referidos no 
Regulamento (UE) n.º DP/xxx;
b) Das medidas de mercado previstas no 
Regulamento (UE) n.o sCMO/xxx;
c) Das medidas de desenvolvimento rural 
previstas no Regulamento (UE) n.º 
DR/xxx; e
d) Da aplicação da condicionalidade 
prevista no presente regulamento.

A fim de assegurar a avaliação efetiva do 
desempenho, a Comissão é habilitada a 
adotar, nos termos do artigo 111.º, atos 
delegados relativos ao conteúdo e à 
estrutura do quadro comum de avaliação.

A Comissão assegura a vigilância das 
medidas da política com base nas 
comunicações dos Estados-Membros, nos 
termos das normas estabelecidas no 
presente regulamento. A Comissão 
estabelece um plano de avaliação 
plurianual com avaliações periódicas de 
instrumentos específicos a realizar sob a 
responsabilidade da Comissão.

2. O impacto das medidas da política 
agrícola comum referidas no n.º 1 deve ser 
medido em relação aos seguintes objetivos:

2. O impacto das medidas da política 
agrícola comum referidas no n.º 1 deve ser 
medido em relação aos seguintes objetivos:

a) Produção de alimentos viável, com 
particular incidência nos rendimentos 
agrícolas, na produtividade da agricultura e 
na estabilidade dos preços;

a) Produção de alimentos viável, com 
particular incidência nos preços dos 
fatores de produção, nos rendimentos 
agrícolas, na produtividade da agricultura e 
na estabilidade dos preços;

b) Gestão sustentável dos recursos naturais 
e das alterações climáticas, com particular 
incidência nos gases com efeito de estufa, 
na biodiversidade, no solo e nos recursos 
hídricos;

b) Gestão sustentável dos recursos naturais 
e das alterações climáticas, com particular 
incidência nos gases com efeito de estufa, 
na biodiversidade, no solo e nos recursos 
hídricos;

c) Desenvolvimento territorial equilibrado, 
com particular incidência no emprego 
rural, no crescimento e na pobreza nas 

c) Desenvolvimento territorial equilibrado, 
com particular incidência no emprego 
rural, no crescimento e na pobreza nas 
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zonas rurais. zonas rurais.
A Comissão define, por meio de atos de 
execução, o conjunto de indicadores 
específicos aos objetivos referidos no 
primeiro parágrafo. Esses atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 112.º, 
n.º 3.

A fim de assegurar a aplicação eficiente 
do presente número, a Comissão fica 
habilitada a adotar, nos termos do 
artigo 111.º, atos delegados relativos ao 
conteúdo e à estrutura do quadro de 
avaliação, incluindo o conjunto de 
indicadores e os métodos para o respetivo 
cálculo.

3. Os Estados-Membros devem prestar à 
Comissão todas as informações necessárias 
que permitam a vigilância e a avaliação das 
medidas em causa. A Comissão tem em 
conta as necessidades em termos de dados 
e as sinergias entre potenciais fontes de 
dados, em particular a sua utilização para 
fins estatísticos, se se justificar.

3. Os Estados-Membros devem prestar à 
Comissão todas as informações necessárias 
que permitam a vigilância e a avaliação das 
medidas em causa. Tanto quanto possível, 
essas informações baseiam-se em fontes 
reconhecidas de dados, tais como a Rede 
de Informação Contabilística Agrícola e o 
Eurostat. A Comissão tem em conta as 
necessidades em termos de dados e as 
sinergias entre potenciais fontes de dados, 
em particular a sua utilização para fins 
estatísticos, se se justificar.

A Comissão adota, por meio de atos de 
execução, normas relativas às informações 
a enviar aos Estados-Membros, assim 
como às necessidades em termos de dados 
e às sinergias entre potenciais fontes de 
dados. Esses atos de execução são adotados 
segundo o processo de exame a que se 
refere o artigo 112.º, n.º 3.

A Comissão adota, por meio de atos de 
execução, normas relativas às informações 
a enviar pelos Estados-Membros, sem 
impor encargos administrativos 
desnecessários aos mesmos, assim como 
às necessidades em termos de dados e às 
sinergias entre potenciais fontes de dados. 
Esses atos de execução são adotados 
segundo o processo de exame a que se 
refere o artigo 112.º, n.º 3.

4. A Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, de 
quatro em quatro anos, um relatório sobre a 
aplicação do presente artigo. O primeiro 
relatório deve ser apresentado até 31 de 
dezembro de 2017.

4. A Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, de 
quatro em quatro anos, um relatório sobre a 
aplicação do presente artigo. O primeiro 
relatório deve ser apresentado até 31 de 
dezembro de 2017.

Or. en

Alteração 19
Giovanni La Via
Alteração de compromisso que substitui as alterações 723-725 e 770
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Proposta de regulamento
Anexo II — Assunto principal «Solo e existências de carbono» — BCAA 6

Texto da Comissão Alteração

Manutenção da matéria orgânica dos solos, 
incluindo a proibição da queima de 
restolho.

Manutenção da matéria orgânica dos solos 
através de práticas adequadas, incluindo a 
proibição da queima de restolho, exceto 
por razões fitossanitárias ou para 
eliminação de restos de poda.

Or. en

Alteração 20
Giovanni La Via
Alteração de compromisso que substitui as alterações 733-738 e 771

Proposta de regulamento
Anexo II — Assunto principal «Biodiversidade» — RLG 2 — última coluna

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º, n.º 1, artigo 3.º, n.º 2, alínea b), 
artigo 4.º, n.os 1, 2 e 4

Artigo 3.º, n.º 1, artigo 3.º, n.º 2, alínea b), 
artigo 4.º, n.os 1, 2 e 4, artigo 5.º, alíneas 
a), b) e d)

Or. en

Alteração 21
Giovanni La Via
Alteração de compromisso que substitui as alterações 739-744 e 772

Proposta de regulamento
Anexo II — Assunto principal «Biodiversidade» — RLG 3 — última coluna

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º, n.os 1 e 2 Artigo 6.º, n.os 1 e 2 e artigo 13.º, n.º 1, 
alínea a)

Or. en
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Alteração 22
Giovanni La Via
Alteração de compromisso que substitui as alterações 102 e 748 

Proposta de regulamento
Anexo II — Assunto principal «Paisagem natural, nível mínimo de manutenção» —
BCAA 8

Texto da Comissão Alteração

Manutenção das características das 
paisagens, incluindo, se for caso disso, 
sebes, lagoas, valas, árvores em linha, 
agrupadas ou isoladas, e orlas dos campos 
e socalcos, incluindo a proibição do corte 
de sebes e árvores durante os períodos 
nidícola e de reprodução, e eventuais 
medidas para evitar espécies invasivas e 
pragas.

Manutenção das características das 
paisagens, incluindo, se for caso disso, 
habitats seminaturais, sebes, lagoas, valas, 
árvores em linha, agrupadas ou isoladas, e 
orlas dos campos e socalcos, incluindo a 
proibição do corte de sebes e árvores 
durante os períodos nidícola e de 
reprodução.

Or. en

Alteração 23
Giovanni La Via
Alteração de compromisso que substitui a alteração 112

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 

(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 
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cumprirem essas normas. Os 
Estados-Membros devem ainda assegurar 
uma clara separação entre aconselhamento 
e controlos.

cumprirem essas normas. Os 
Estados-Membros devem ainda assegurar 
uma clara separação entre aconselhamento 
e controlos.

Or. en

Alteração 24
Giovanni La Via
Alteração de compromisso que substitui as alterações 113-116, 20-25, 213, 214, 228, 240, 
256, 257 e 258

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 comum. 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 ao nível das explorações 
agrícolas. 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 comum. Além disso, o sistema 
deve cobrir determinados elementos 
relacionados com a adaptação às alterações 
climáticas e a sua atenuação, a 
biodiversidade, a proteção dos recursos 
hídricos, a notificação das doenças dos 
animais e das plantas e a inovação, assim 
como o desempenho ambiental e o 
desenvolvimento sustentável da atividade 
económica das explorações, incluindo 
atividades relacionadas com a 
modernização das explorações, a 
consolidação da competitividade, a 
integração das cadeias, a inovação e a 
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orientação para o mercado, assim como a 
promoção e a implementação das regras 
contabilísticas, comerciais e de gestão 
sustentável dos recursos económicos. Por 
último, os Estados-Membros podem 
incluir no seu sistema a promoção da 
conversão das explorações agrícolas e a 
diversificação da atividade económica das 
mesmas e a introdução de medidas de 
prevenção adequadas em caso de 
catástrofes naturais e doenças dos 
animais e das plantas, assim como as 
recomendações em matéria de gestão 
integrada de pragas e utilização de 
alternativas não químicas.

Or. en

Alteração 25
Giovanni La Via
Alteração de compromisso que substitui a alteração 276 

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A adesão dos agricultores ao sistema 
de aconselhamento agrícola deve ser 
voluntária. Todos os beneficiários, mesmo 
que não recebam apoio no âmbito da PAC, 
devem ser autorizados a participar no 
sistema, embora os Estados-Membros 
possam definir critérios de prioridade. 
Devido à natureza do sistema, as 
informações obtidas nesta atividade de 
aconselhamento devem ser consideradas 
confidenciais, exceto em casos de infração 
grave ao direito da União ou ao direito 
nacional. A fim de garantir a eficiência do 
sistema, os consultores devem possuir 
qualificações adequadas e receber 
formação regularmente.

(12) A adesão dos agricultores ao sistema 
de aconselhamento agrícola deve ser 
voluntária. Todos os beneficiários, mesmo 
que não recebam apoio no âmbito da PAC, 
devem ser autorizados a participar no 
sistema, embora os Estados-Membros 
possam determinar, com base em critérios 
ambientais, económicos e sociais, as 
categorias de beneficiários com acesso 
prioritário ao sistema de aconselhamento 
agrícola. Devido à natureza do sistema, as 
informações obtidas nesta atividade de 
aconselhamento devem ser consideradas 
confidenciais, exceto em casos de infração 
grave ao direito da União ou ao direito 
nacional. A fim de garantir a eficiência do 
sistema, os consultores devem possuir 
qualificações adequadas e receber 
formação regularmente.
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Or. en

Alteração 26
Giovanni La Via
Alteração de compromisso que substitui as alterações 132-135 e 516

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. É 
necessário prever 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, assim como a flexibilidade 
com base nas habituais normas dos 
Estados-Membros ou das regiões em 
causa, que permitam exceções justificadas 
em termos agronómicos, ecológicos ou 
ambientais.

Or. en

Alteração 27
Giovanni La Via
Alteração de compromisso que substitui as alterações 138-140
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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 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 devem fazer uso, nos 
termos adequados, de meios tecnológicos 
para a criação do seu sistema integrado, a 
fim de reduzir os encargos administrativos 
e garantir que os controlos são eficientes 
e eficazes.

Or. en


