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BREVE JUSTIFICAÇÃO

A simplificação da administração muitas vezes complexa da PAC constitui uma elevada 
prioridade que deve ser equilibrada com a necessidade imperativa de garantir uma proteção 
eficaz dos interesses financeiros da União. 

A futura PAC deve prever uma melhor regulamentação e a redução da burocracia com que se 
debatem os agricultores. A existência de encargos e custos administrativos injustificados para 
as autoridades nacionais deve igualmente ser evitada, sobretudo à luz da consolidação fiscal 
por parte dos Estados-Membros, bem como da escassez de recursos. É necessária uma gestão 
partilhada entre a Comissão e os Estados-Membros, a fim de assegurar uma gestão sólida e 
objetiva dos fundos da União, tendo em vista o fornecimento de bens públicos essenciais 
através do caráter multifuncional da PAC. 

O objetivo da proposta da Comissão é estabelecer, num único regulamento (regulamento 
horizontal), as disposições financeiras da PAC em matéria de condicionalidade, controlos e 
sanções, bem como o sistema de aconselhamento agrícola, substituindo assim o Regulamento 
(CE) n.º 1290/2005 do Conselho.

Em resumo, a Comissão propõe limitar o número de organismos pagadores a um por 
Estado-Membro ou um por região.  São ampliadas as competências dos organismos de 
certificação, incluindo o controlo da legalidade e regularidade das operações subjacentes, 
atualmente exercidas pela Comissão. Relativamente ao sistema de aconselhamento agrícola, o 
seu âmbito obrigatório nos Estados-Membros é alargado. Em matéria de condicionalidade, a 
Comissão introduz determinadas modificações nos requisitos das BCAA e dos RLG. A 
Comissão propõe um quadro comum de vigilância e avaliação para ambos os pilares da PAC. 
A fim de garantir que o limite máximo do orçamento anual não é ultrapassado, a Comissão irá 
utilizar um sistema mensal de alerta e monitorização. 

Relativamente às recuperações, a Comissão propõe que a não recuperação seja suportada na 
totalidade pelos orçamentos nacionais dos Estados-Membros, sendo esta atualmente 
partilhada pelo orçamento da UE e os orçamentos nacionais. A regra atualmente aplicada de 
partilha das consequências financeiras da não recuperação é restabelecida, assim como as 
percentagens dos montantes recuperados que podem ser retidas pelos Estados-Membros 
(artigo 57.º, n.º 2, e artigo 100.º), uma vez que compensam os custos administrativos 
suportados pelos Estados-Membros e contribuem, deste modo, para um sistema de controlo 
mais eficaz. 

É extremamente importante assegurar a observância dos requisitos de interesse público 
associados à concessão de pagamentos. Ao mesmo tempo, os agricultores necessitam de 
aconselhamento específico em relação aos requisitos que devem ser respeitados. Os 
mecanismos de controlo e as correções financeiras devem ser eficazes e dissuasores, mas 
também proporcionados. 

O presente relatório foi preparado com base nos montantes financeiros globais afetos à PAC 
por parte da Comissão durante o próximo quadro financeiro plurianual. Quaisquer alterações 
fundamentais a esta proposta implicam a revisão do conteúdo do presente parecer.
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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

transmissão simultânea, tempestiva e 
adequada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
(Estas duas modificações, ou seja, a 
substituição de «sanções» por «sanções 
administrativas» e de «prados 
permanentes» por «prados e pastagens 
permanentes», aplicam-se à integralidade 
do texto; a sua aprovação implicará 
alterações correspondentes em todo o 
texto.)

Justificação

A expressão «sanções» é substituída por «sanções administrativas», na aceção do artigo 4.º, 
n.º 5, do Regulamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 relativo à proteção dos interesses 
financeiros das Comunidades Europeias.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) O presente regulamento deverá 
prever, se for caso disso, isenções em 
casos de força maior e circunstâncias 
excecionais. O conceito de força maior no 
domínio dos regulamentos agrícolas 
deverá ser interpretado à luz da 
jurisprudência do Tribunal de Justiça da 
União Europeia.

Alteração 3
Proposta de regulamento
Considerando 54
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração 4
Proposta de regulamento
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Alteração 5
Proposta de regulamento
Título 4 – Capítulo 2 – Secção 4

Texto da Comissão Alteração

A Secção 4 é suprimida

Alteração 6

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

Texto da Comissão Alteração

«Legislação agrícola setorial», qualquer 
ato aplicável adotado com base no artigo 
43.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (TFUE) no âmbito da 
Política Agrícola Comum, bem como, se 
for caso disso, quaisquer atos delegados 
ou de execução adotados com base 
naqueles atos.

Alteração 7

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

Texto da Comissão Alteração

«Irregularidade», uma irregularidade na 
aceção do artigo 1.º, n.º 2, do 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 
do Conselho, de 18 de dezembro de 1995, 
relativo à proteção dos interesses 
financeiros das Comunidades Europeias1;
_______________
1 JO L 312 de 23.12.1995, p. 1.
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Alteração 8

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

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, selecionada
através de concurso público pelo 
Estado-Membro, que emite um parecer 
elaborado de acordo com as normas de 
auditoria da União, sobre a declaração de 
fiabilidade da gestão, que abrange a 
integralidade, exatidão e veracidade das 
contas anuais do organismo pagador, o 
bom funcionamento do seu sistema de 
controlo interno, a legalidade e 
regularidade das transações subjacentes, 
assim como o respeito do princípio da boa 
gestão financeira.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho, deliberando com base numa 
proposta da Comissão apresentada até 31 
de março do ano civil a que se aplica o 
ajustamento referido no n.º 1, fixa esse 
ajustamento até 30 de junho do mesmo ano 
civil.

2. O Parlamento Europeu e o Conselho, 
deliberando com base numa proposta da 
Comissão apresentada até 31 de março do 
ano civil a que se aplica o ajustamento 
referido no n.º 1, fixam esse ajustamento 
até 30 de junho do mesmo ano civil.

Justificação

Corresponde à posição adotada pelo Parlamento em 4 de julho de 2012 (P7_TA-
PROV(2012)0281) no âmbito do processo de adaptação ao Tratado de Lisboa.
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Corresponde à posição adotada pelo Parlamento em 4 de julho de 2012 (P7_TA-
PROV(2012)0281) no âmbito do processo de adaptação ao Tratado de Lisboa.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Corresponde à posição adotada pelo Parlamento em 4 de julho de 2012 (P7_TA-
PROV(2012)0281) no âmbito do processo de adaptação ao Tratado de Lisboa.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 38 

Texto da Comissão Alteração

A decisão da Comissão que aprovar a lista 
de projetos aos quais é atribuído o prémio 
à cooperação local inovadora, referido no 
artigo 58.º, n.º 4, do Regulamento (UE) 
n.º DR/xxx, constitui uma decisão de 
financiamento, na aceção do artigo [75.º, 
n.º 2], do Regulamento (UE) n.º FR/xxx.

Suprimido

Após a adoção da decisão referida no 
primeiro parágrafo, a Comissão procede 
às autorizações orçamentais por 
Estado-Membro relativas ao montante 
total dos prémios concedidos a projetos 
em cada Estado-Membro, dentro do limite 
referido no artigo 51.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º DR/xxx.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 39

Texto da Comissão Alteração

1. No quadro dos pagamentos intercalares 
referidos no artigo 35.º, a Comissão 
efetua pagamentos para o reembolso das 
despesas em que os organismos pagadores 
incorreram para a atribuição dos prémios 

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

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 40

Texto da Comissão Alteração

São anulados automaticamente pela 
Comissão os montantes referidos no 
artigo 38.º, segundo parágrafo, que não 
tenham sido utilizados para o reembolso 
dos Estados-Membros, nos termos do 
artigo 39.º, ou relativamente aos quais 
não tenha sido apresentada à Comissão, a 
título das despesas em que se tenha 
incorrido até 31 de dezembro do segundo 
ano seguinte ao da autorização 

Suprimido
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orçamental, nenhuma declaração de 
despesas que satisfaça os requisitos 
estabelecidos neste último artigo.
É aplicável, mutatis mutandis, o 
artigo 37.º, n.ºs 3, 4 e 5.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 44

Texto da Comissão Alteração

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

Sempre que a legislação agrícola setorial 
estipule que os Estados-Membros devem 
transmitir, num prazo determinado, 
informações sobre o número de controlos 
realizados ao abrigo do artigo 61.º e os 
respetivos resultados e esse prazo não seja 
respeitado, a Comissão pode suspender, de 
acordo com o princípio da 
proporcionalidade, os pagamentos mensais 
a que se refere o artigo 18.º ou os 
pagamentos intercalares a que se refere o 
artigo 35.º relativamente aos quais não 
tenham sido atempadamente transmitidas 
as informações estatísticas pertinentes.

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. A Comissão avisa, com a antecedência 
devida o Estado-Membro em causa ou o 
Estado-Membro no território do qual o 
controlo no local deva ter lugar e coordena 
os controlos a realizar, se possível 
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Estado-Membro em causa. concomitantemente, tal como previsto no 
artigo 61.º, n.º 4, do presente 
regulamento. Podem participar nesse 
controlo agentes do Estado-Membro em 
causa.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

De acordo com o Regulamento de Execução (UE) n.º 375/2012 da Comissão, de 2 de maio de 
2012 (JO L 118 de 3.5.2012, pp. 4-5). 

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

3. Na falta de acordo, o Estado-Membro 
pode solicitar o início de um procedimento 
para conciliação das respetivas posições 
num prazo de quatro meses. Os resultados 
desse procedimento devem constar de um 

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

relatório a apresentar à Comissão, que deve
tê-lo em conta antes de se pronunciar sobre 
uma eventual recusa de financiamento.

Justificação

O resultado do procedimento de conciliação deve ter uma influência mais significativa no 
procedimento de apuramento da conformidade. 

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Relativamente aos pagamentos 
indevidos efetuados na sequência de 
irregularidade ou negligência, os 
Estados-Membros devem pedir o seu 
reembolso aos beneficiários no prazo de 
um ano 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. Os 
montantes correspondentes devem ser 
registados no registo de devedores do 
organismo pagador, aquando do pedido de 
recuperação.

Justificação

A expressão «primeira indicação» é demasiado vaga, sendo a precisão legal essencial no 
contexto do procedimento de recuperação.
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Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Serão usados os sistemas de controlo 
e sanção existentes relativamente a 
quaisquer regimes de pagamento 
adicionais, evitando assim encargos e/ou 
custos administrativos suplementares;

Alteração 21

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

Texto da Comissão Alteração

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. A 
validade do pedido plurianual estará 
contudo sujeita a uma confirmação anual 
por parte do beneficiário, sob a forma de 
uma declaração de participação.

Justificação

Tratando-se de uma medida abrangida pela atual legislação da UE, a autoridade competente 
deverá disponibilizar os formulários de pedido predefinidos aos agricultores, com base numa 
data anterior, devendo o agricultor indicar apenas as alterações. Não obstante, o agricultor 
terá de apresentar um pedido anualmente. 
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Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 93 – parágrafo 3 

Texto da Comissão Alteração

A Diretiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 
de 2000, que estabelece um quadro de 
ação comunitária no domínio da política 
da água, será considerada parte 
integrante do anexo II quando essa 
diretiva tiver sido transposta por todos os 
Estados-Membros e as obrigações 
diretamente aplicáveis aos agricultores 
tiverem sido identificadas. A fim de ter em 
conta esses elementos, a Comissão é 
habilitada a adotar, nos termos do 
artigo 111.º, atos delegados que visem 
alterar o anexo II no prazo de 12 meses a 
contar do momento em que o último 
Estado-Membro tiver notificado à 
Comissão a transposição da diretiva.

Suprimido

Justificação

É essencial assegurar uma gestão eficaz da água na UE. Contudo, em vez de conferir poderes 
delegados à Comissão, a inclusão da Diretiva-Quadro «Água» (2000/60/CE) no âmbito da 
condicionalidade será feita através do procedimento legislativo ordinário, após a respetiva 
implementação pelos Estados-Membros. 

Alteração 23
Proposta de regulamento
Artigo 93 – parágrafo 4

 Texto da Comissão Alteração

A Diretiva 2009/128/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de outubro 
de 2009, que estabelece um quadro de 
ação a nível comunitário para uma 
utilização sustentável dos pesticidas, será 
considerada parte integrante do anexo II 

Suprimido
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quando essa diretiva tiver sido transposta 
por todos os Estados-Membros e as 
obrigações diretamente aplicáveis aos 
agricultores tiverem sido identificadas. A 
fim de ter em conta esses elementos, a 
Comissão é habilitada a adotar, nos 
termos do artigo 111.º, atos delegados que 
visem alterar o anexo II no prazo de 
12 meses a contar do momento em que o 
último Estado-Membro tiver notificado à 
Comissão a transposição da diretiva, 
incluindo as obrigações relativas à 
proteção integrada.
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