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ALTERAÇÕES

A Comissão do Controlo Orçamental 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 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A redução do ónus burocrático é um 
dos objetivos chave e um dos principais 
requisitos da reforma da PAC. Mediante a 
introdução de limiares de tolerância 
realistas e patamares de minimis, bem 
como de uma relação equilibrada entre 
confiança e controlo, o futuro ónus 
administrativo sobre os Estados-Membros 
e os beneficiários deverá manter-se num 
um nível razoável. 

Alteração 2

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 

(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 
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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 
adequada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

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 
adequada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. O 
Tribunal de Contas pode apresentar um 
parecer sobre estes atos delegados a 
pedido quer do Parlamento Europeu, quer 
do Conselho, ao abrigo do artigo 287.º, 
n.º4, do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia.

Justificação

Deste modo, o Parlamento e o Conselho estarão aptos a formar as suas opiniões com base 
nos conhecimentos técnicos fornecidos pelo Tribunal de Contas.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) As crescentes exigências impostas 
aos organismos de certificação e aos 
organismos pagadores não devem 
implicar um novo aumento do ónus 
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burocrático sobre os Estados-Membros e 
estas exigências devem, nomeadamente, 
ser consentâneas com as normas 
internacionais de ensaio. No que respeita 
ao âmbito e ao conteúdo do processo de 
certificação, importa manter um 
equilíbrio custo-benefício e as obrigações 
de informação adicionais devem 
proporcionar um valor acrescentado 
visível.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 68

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Para avaliar os resultados são necessários níveis de referência e níveis-objetivo dos 
indicadores.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve analisar, em função dos 
riscos, as provas documentais fornecidas 
pelos Estados-Membros, bem como 
avaliar o funcionamento dos sistemas, a 
fim de confirmar que os órgãos de gestão 
e de controlo preenchem as condições 
necessárias à acreditação nacional.

Justificação

Para evitar que a deteção de uma falha fique para controlos posteriores, o que pode conduzir 
a controlos mais frequentes e correções financeiras, a Comissão, enquanto última instância 
responsável pela execução do orçamento, deve ter um papel de supervisão no processo de 
acreditação. Devido às dificuldades em matéria de correções financeiras – os contribuintes 
pagam duas vezes e verifica-se uma utilização alargada das correções forfetárias –, é 
extremamente importante garantir um sistema de controlo preventivo adequado. Tal sistema 
só pode ser eficaz se a Comissão tiver um papel de supervisão do processo de acreditação 
nacional.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Um resumo das conclusões de todos os 
controlos e auditorias realizados, incluindo 

(c) Um resumo:



AD\913067PT.doc 7/23 PE489.355v02-00

PT

uma análise das deficiências sistemáticas 
ou recorrentes, bem como das medidas 
corretivas adotadas ou previstas.

(i) Das conclusões de todos os controlos e 
auditorias realizados, incluindo uma 
análise das deficiências sistemáticas ou 
recorrentes, bem como das medidas 
corretivas adotadas ou previstas,

(ii) Das estatísticas de controlo 
comunicadas em conformidade com o 
artigo 102.º, n.º 1, alínea c), subalínea v), 
e
(iii) de outros controlos considerados 
pertinentes.

Justificação

Alinhamento com o Regulamento Financeiro.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Quando um organismo pagador 
acreditado não satisfizer ou deixar de 
satisfazer um ou mais dos critérios de 
acreditação referidos no n.º 2, o Estado-
Membro deve retirar-lhe a acreditação, 
exceto se o organismo pagador proceder às 
alterações necessárias num prazo a fixar 
em função da gravidade do problema.

5. Quando um organismo pagador 
acreditado não satisfizer ou deixar de 
satisfazer um ou mais dos critérios de 
acreditação referidos no n.º 2, o Estado-
Membro, por iniciativa própria ou a 
pedido da Comissão, deve retirar-lhe a 
acreditação, exceto se o organismo pagador 
proceder às alterações necessárias num 
prazo a fixar em função da gravidade do 
problema.

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) as normas sobre o alcance e as 
tarefas subjacentes à declaração sobre a 
gestão dos organismos pagadores;

Justificação

A Comissão deve definir claramente, por via de atos delegados, o alcance e as tarefas 
subjacentes às declarações dos organismos pagadores.

Alteração 9

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

Texto da Comissão Alteração

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

O organismo de certificação é uma 
entidade pública ou privada designada pelo
Estado-Membro que emite um parecer, 
elaborado em conformidade com as 
normas de auditoria internacionalmente 
aceites, com base em controlos aleatórios 
e baseados no risco e tendo em conta os 
resultados anteriores do Estado-Membro,
sobre a declaração de fiabilidade da gestão 
que abrange a integralidade, exatidão e 
veracidade das contas do organismo 
pagador, o bom funcionamento dos 
sistemas de controlo, a legalidade e 
regularidade das operações subjacentes, 
assim como o respeito do princípio da boa 
gestão financeira. Este parecer deve 
explicitar, nomeadamente, se o controlo 
coloca em dúvida as asserções patentes na 
declaração de fiabilidade da gestão 
referida no artigo 7.º, n.º 3, alínea b).

Alteração 10
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os pareceres dos organismos de 
certificação devem ser tornados públicos 
de uma forma adequada.

Alteração 11

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração 12

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 44 
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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 nos termos do artigo 61.º e os 
respetivos resultados e esse prazo não seja 
respeitado, a Comissão pode suspender, em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, tendo em conta a 
duração do atraso e nos termos das 
normas detalhadas adotadas com base no 
artigo 48, nº 5, os pagamentos mensais a 
que se refere o artigo 18.º ou os 
pagamentos intercalares a que se refere o 
artigo 35.º relativamente aos quais não 
tenham sido atempadamente transmitidas 
as informações estatísticas pertinentes, 
desde que a Comissão tenha posto à 
disposição dos Estados-Membros 
oportunamente, antes do início do período 
de recolha, todas as informações, 
formulários e explicações necessários 
para a recolha da informação estatística.

Justificação

A Comissão deve pôr à disposição dos Estados-Membros oportunamente, antes do início do 
período de recolha, os necessários formulários e explicações. 

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) se um organismo pagador cumprir 
os critérios de acreditação estabelecidos 
no artigo 7.º, n.º 2, e se o Estado-Membro 
aplicar corretamente as disposições do 
artigo 7.º, n.º 5;
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Justificação

A Comissão poderá organizar controlos no local nos Estados-Membros e verificará se os 
organismos pagadores cumprem os critérios de acreditação. Sempre que um organismo 
pagador deixe de cumprir um ou mais critérios de acreditação, o Estado-Membro retirará a 
sua homologação.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) as tarefas que devem desempenhar 
os organismos de certificação nos termos 
do artigo 9.º;

Justificação

A Comissão pode organizar controlos no local para verificar as tarefas que devem 
desempenhar os organismos de certificação nos termos do artigo 9.º.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-C) o cumprimento das obrigações 
estabelecidas no artigo 56.º, n.º 1.

Justificação

A Comissão verificará se o Estado-Membro solicitou ao beneficiário a devolução do 
montante em caso de eventual pagamento indevido resultante de irregularidades ou 
negligência.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

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

A Comissão avisa, com a antecedência 
devida o Estado-Membro em causa ou o 
Estado-Membro no território do qual o 
controlo no local deva ter lugar e coordena 
os controlos.  Podem participar nesse 
controlo agentes do Estado-Membro em 
causa. A Comissão cria um help desk
para as autoridades locais e regionais 
para responder às suas queixas sobre o 
ónus burocrático dos controlos no local 
dos agricultores.

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Previamente à adoção de qualquer decisão 
de recusa de financiamento, os resultados 

Previamente à adoção de qualquer decisão
de recusa de financiamento, os resultados 



AD\913067PT.doc 13/23 PE489.355v02-00

PT

das verificações da Comissão, bem como 
as respostas do Estado-Membro em causa, 
são objeto de comunicações escritas, na 
sequência das quais as duas partes tentam 
chegar a acordo sobre as medidas a adotar.

das verificações da Comissão, bem como 
as respostas do Estado-Membro em causa, 
são objeto de comunicações escritas, na 
sequência das quais as duas partes tentam 
chegar a acordo sobre as medidas a adotar.
Neste contexto, os Estados-Membros terão 
a possibilidade de demonstrar, através do 
exame da documentação pertinente, que o 
alcance real da irregularidade foi inferior 
ao estimado pela Comissão.

Justificação

O sistema proposto para as correções financeiras deve ser alinhado com os outros 
programas de gestão partilhada, como o FEDER, o FSE e o Fundo de Coesão.

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Alinhamento com o Regulamento Financeiro.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Auxílios nacionais ou infrações
relativamente aos quais tenha sido iniciado 
o procedimento previsto no artigo 108.º ou

(b) Auxílios nacionais relativamente aos 
quais a Comissão tenha iniciado o 
procedimento previsto no artigo 108.º, n.º 
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no artigo 258.º do Tratado; 2, do Tratado, ou incumprimentos que 
tenham sido objeto de notificação, 
mediante carta de notificação, ao Estado-
Membro nos termos do artigo 258.º do 
Tratado;

Justificação

Alinhamento com o Regulamento Financeiro.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Relativamente aos pagamentos 
indevidos efetuados na sequência de 
irregularidade ou negligência, os Estados-
Membros devem pedir o seu reembolso aos 
beneficiários no prazo de um ano a contar 
da primeira indicação da ocorrência da 
irregularidade e inscrever os montantes 
correspondentes no registo de devedores do 
organismo pagador. A Comissão deve 
tomar todas as medidas necessárias para 
garantir o registo de todas as dívidas.

Justificação
A Comissão é a responsável final pela aplicação do orçamento, cabendo-lhe ainda assegurar 
que os montantes incluídos nas "suas" contas são corretos e cobrem todas as transações 
efetuadas.

Alteração 23

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) O conjunto dos custos em que se 
incorreu e dos custos previsíveis da 
recuperação for superior ao montante a 
recuperar; por conseguinte, em 
cooperação com os respetivos Estados-
Membros, a Comissão cria um patamar 
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de minimis adaptado à situação dos 
respetivos Estados-Membros

Justificação

A recuperação de montantes pequenos gera um ónus burocrático não negligenciável. Por 
isso, montantes inferiores a um determinado patamar de minimis não devem ser objeto de 
recuperação, por forma a preservar a relação custo-benefício.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 59 

Texto da Comissão Alteração

Para garantir uma aplicação correta e 
eficaz das disposições relativas às
recuperações referidas na presente secção, 
a Comissão é habilitada a estabelecer, por 
meio de um ato delegado a adotar em 
conformidade com o artigo 111.º, 
obrigações específicas a cumprir pelos 
Estados-Membros.

Para garantir uma aplicação correta e 
eficaz das disposições relativas às
condições e procedimentos para a 
recuperação das dívidas e dos 
correspondentes juros de mora referidos
na presente secção, a Comissão é habilitada 
a estabelecer, por meio de um ato delegado 
a adotar em conformidade com o artigo 
111.º, obrigações específicas a cumprir 
pelos Estados-Membros.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) (Não respeita à versão portuguesa.)

Justificação

O termo original parece ser fraco pelo que deve ser reforçado.
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Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O sistema instaurado pelos Estados-
Membros em conformidade com o artigo 
60.º, n.º 2, deve incluir, salvo disposição 
diversa, o controlo administrativo 
sistemático dos pedidos de ajuda e de 
pagamento mediante a aplicação de uma 
abordagem baseada no risco que seja 
consonante com o nível de fiabilidade 
exigido, devendo ser 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.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Relativamente aos controlos no local, a 
autoridade responsável extrai da totalidade 
da população de requerentes a sua amostra 
de controlo, que inclui, se for caso disso, 
uma parte aleatória e uma parte com base 
no risco, de modo a obter uma taxa de erro 
representativa, visando, simultaneamente,
erros mais importantes.

2. Relativamente aos controlos no local, a 
autoridade responsável extrai da totalidade 
da população de requerentes a sua amostra 
de controlo, que inclui, se for caso disso, 
uma parte aleatória e uma parte com base 
no risco, de modo a obter uma taxa de erro 
representativa, visando, simultaneamente,
as áreas nas quais o risco de erro é mais
elevado.

O respeito pelo princípio da 
proporcionalidade dos controlos implica 
ter em consideração alguns elementos, 
tais como:
– a dimensão financeira das operações;
– os resultados favoráveis de auditorias 
anteriores efetuadas ao sistema de gestão 
e controlo;
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– a adesão voluntária a sistemas de gestão 
certificados em conformidade com 
normas internacionalmente reconhecidas.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(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;

(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. O Tribunal de Contas 
Europeu pode avaliar os critérios da 
Comissão, a fim de justificar a redução 
destes controlos;

Justificação

Os conhecimentos especializados do Tribunal poderão ser úteis para o legislador e 
contribuirão para clarificar os critérios da Comissão no que se refere à redução dos 
controlos.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(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 
referida no n.º 1 e pelas sanções referidas 
no n.º 2 devem ser, sem prejuízo do artigo 
56.°, n.° 3, recuperados na íntegra.

Justificação

A recuperação de montantes pequenos gera um ónus burocrático não negligenciável. Por 
isso, montantes inferiores a um determinado patamar de minimis não devem ser objeto de 
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recuperação, por forma a preservar a relação custo-benefício.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 92 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Todavia, o artigo 91.º não é aplicável aos 
beneficiários abrangidos que participam 
no regime dos pequenos agricultores a 
que se refere o título V do Regulamento 
(UE) n.º xxx/xxx[DP] nem aos 
beneficiários que recebem ajuda ao 
abrigo do artigo 29.º, n.º 9 do 
Regulamento (UE) n.º DR/xxx.

Suprimido

Justificação

Os pequenos agricultores não devem ficar isentos das obrigações de condicionalidade.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 94

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que todas 
superfícies agrícolas, incluindo as que já 
não sejam utilizadas para fins produtivos, 
são mantidas em boas condições agrícolas 
e ambientais. Os Estados-Membros 
definem, a nível nacional ou regional, 
normas mínimas a cumprir pelos 
beneficiários no que respeita às boas 
condições agrícolas e ambientais das terras, 
com base no anexo II, tendo em conta as 
características específicas das zonas em 
questão, nomeadamente as condições 
edafoclimáticas, os sistemas de exploração 
existentes, a utilização das terras, a rotação 
das culturas, as práticas agrícolas e as 
estruturas agrícolas. Os Estados-Membros 
não podem definir requisitos mínimos que 

Os Estados-Membros asseguram que todas 
superfícies agrícolas, incluindo as que já 
não sejam utilizadas para fins produtivos, 
são mantidas em boas condições agrícolas 
e ambientais. Os Estados-Membros 
definem, a nível nacional ou regional, 
normas mínimas a cumprir pelos 
beneficiários no que respeita às boas 
condições agrícolas e ambientais das terras,
exigindo a realização de atividades 
concretas e periódicas ou a abstenção de 
determinadas atividades, com base no 
anexo II, tendo em conta as características 
específicas das zonas em questão, 
nomeadamente as condições 
edafoclimáticas, os sistemas de exploração 
existentes, a utilização das terras, a rotação 
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não estejam estabelecidos no anexo II. das culturas, as práticas agrícolas e as 
estruturas agrícolas. Os Estados-Membros 
não podem definir requisitos mínimos que 
não estejam estabelecidos no anexo II.

Justificação

A fim de assegurar que a ajuda da UE é efetivamente utilizada na realização de atividades, 
os requisitos mínimos para as boas condições agrícolas e ambientais devem incluir 
atividades concretas e periódicas.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 99 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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 das reduções e exclusões, 
são tidas em conta a gravidade,
consequências, extensão, permanência e 
recorrência do incumprimento constatado, 
bem como os critérios definidos nos n.os 2, 
3 e 4. Como norma geral, a sanção será 
proporcional à gravidade e às 
consequências do incumprimento das 
obrigações decorrentes da 
condicionalidade.

Justificação

A alteração aproxima o Regulamento das disposições do Tratado que preveem que os danos 
ambientais sejam prioritariamente sanados na fonte e que os seus custos sejam assumidos 
pelo poluidor. Por conseguinte, as sanções aplicadas por incumprimento das obrigações 
decorrentes da condicionalidade devem ser calculadas em proporção do impacto do mesmo 
no ambiente.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 99 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Em caso de incumprimento por 
negligência, a percentagem de redução não

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

deve ser, no mínimo, de 1% e pode ir até 
5% em caso de incumprimento reiterado,
no mínimo 10%.

Justificação

O objetivo desta alteração é assegurar a eficácia deste instrumento político e encorajar os 
beneficiários a não agirem de forma negligente.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 99 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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 deliberado, a 
percentagem de redução não pode, em 
princípio, ser inferior a 25%, podendo ir 
até à exclusão total de um ou vários 
regimes de ajuda num ou mais anos civis.

Justificação

O objetivo desta alteração é encorajar os beneficiários a tomarem todas as medidas 
necessárias ao combate ao incumprimento deliberado.

Alteração 35

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

Texto da Comissão Alteração

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 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 

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 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 
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medidas de desenvolvimento rural 
previstas no Regulamento (UE) n.º DR/xxx 
e da aplicação da condicionalidade prevista 
no presente regulamento.

medidas de desenvolvimento rural 
previstas no Regulamento (UE) n.º DR/xxx 
e da aplicação da condicionalidade prevista 
no presente regulamento. Para esse efeito, 
a Comissão aproveitará as sinergias e 
basear-se-á, na medida do possível, nos 
dados e fontes de dados já disponíveis.

Justificação

A vigilância e a avaliação não devem gerar um ónus burocrático ainda maior para os 
Estados-Membros e os beneficiários. Por esta razão, a Comissão deve recorrer às fontes de 
dados já existentes e gerar sinergias.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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 segundo o processo de exame 
a que se refere o artigo 112.º, n.º 3.

A Comissão define, por meio de atos de 
execução, o conjunto de indicadores e 
níveis-objetivo específicos aos objetivos 
referidos no primeiro parágrafo e solicita 
aos Estados-Membros que determinem os 
níveis de referência e os níveis-objetivo 
para estes indicadores. Esses atos de 
execução são adotados segundo o processo 
de exame a que se refere o artigo 112.º, 
n.º 3.

Justificação

A Comissão deve fixar níveis-objetivo para os indicadores a fim de avaliar o grau de 
consecução dos objetivos.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adota, por meio de atos de 
execução, normas relativas às informações 

A Comissão adota, por meio de atos de 
execução, normas relativas às informações 
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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 enviar aos Estados-Membros, assim 
como às necessidades em termos de dados 
e às sinergias entre potenciais fontes de 
dados. Estes atos de execução não devem 
representar um aumento do ónus 
burocrático para os Estados-Membros e 
os beneficiários. Esses atos de execução 
são adotados segundo o processo de exame 
a que se refere o artigo 112.º, n.º 3.
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