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Alteração 21
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) O presente regulamento deve 
prever, sempre que seja apropriado, 
isenções para os casos de força maior, em
circunstâncias extraordinárias e nos
casos de programação errada do 
legislador regional. No contexto dos 
regulamentos agrícolas, o conceito de 
força maior deve ser interpretado à luz da 
jurisprudência do Tribunal de Justiça.

Or. it

Alteração 22
Petru Constantin Luhan

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 
cumprirem essas normas. Os 
Estados-Membros devem ainda assegurar 

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

os beneficiários a utilizarem o sistema de 
aconselhamento e assegurar uma clara 
separação entre aconselhamento e 
controlos.

Or. ro

Alteração 23
Petru Constantin Luhan

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) Embora a adesão dos agricultores ao 
sistema de aconselhamento agrícola deva
ser voluntária, a promoção ativa do 
sistema deve visar a sensibilização dos 
beneficiários para todas as vantagens que 
a utilização desse sistema lhes 
proporciona. 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.

Or. ro

Alteração 24
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Considerando 13
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Texto da Comissão Alteração

(13) As dotações necessárias para cobrir as 
despesas efetuadas pelos organismos 
pagadores acreditados para efeitos do 
FEAGA devem ser disponibilizadas aos 
Estados-Membros pela Comissão sob a 
forma de reembolsos, com base na 
contabilização das despesas efetuadas por 
esses organismos. Na pendência desses 
reembolsos sob a forma de pagamentos 
mensais, os Estados-Membros devem 
mobilizar os meios adequados em função 
das necessidades dos seus organismos 
pagadores acreditados. Os custos de 
pessoal e os custos administrativos em que 
os Estados-Membros e os beneficiários 
envolvidos na execução da PAC 
incorreram ficam a seu cargo.

(13) As dotações necessárias para cobrir as 
despesas efetuadas pelos organismos 
pagadores acreditados para efeitos do 
FEAGA devem ser disponibilizadas aos 
Estados-Membros pela Comissão sob a 
forma de reembolsos, com base na 
contabilização das despesas efetuadas por 
esses organismos. Na pendência desses 
reembolsos sob a forma de pagamentos 
mensais, os Estados-Membros devem 
mobilizar os meios adequados em função 
das necessidades dos seus organismos 
pagadores acreditados. A fim de reforçar a 
eficiência do funcionamento dos 
organismos pagadores, os custos de 
pessoal e os custos administrativos em que 
os Estados-Membros e os beneficiários 
envolvidos na execução da PAC 
incorreram ficam a cargo dos próprios 
organismos pagadores.

Or. it

Alteração 25
Seán Kelly

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A utilização do sistema 
agrometeorológico e a aquisição e melhoria 
de imagens obtidas por satélite devem 
proporcionar à Comissão os meios para 
gerir os mercados agrícolas e facilitar a 
monitorização das despesas agrícolas.

(14) A utilização do sistema 
agrometeorológico e a aquisição e melhoria 
de imagens obtidas por satélite devem 
proporcionar à Comissão os meios para 
gerir os mercados agrícolas, facilitar a 
monitorização das despesas agrícolas, bem 
como avaliar e disponibilizar 
atempadamente apoio no caso de 
catástrofes naturais.

Or. en
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Alteração 26
Seán Kelly

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Os programas de desenvolvimento 
rural são financiados pelo orçamento da 
União com base em autorizações por 
prestações anuais. Os Estados-Membros
devem poder dispor, desde o início dos 
programas, dos fundos da União previstos 
para esse fim. É, por conseguinte, 
necessário prever um sistema de 
pré-financiamento devidamente restrito que 
assegure um fluxo regular de fundos, 
permitindo, deste modo, efetuar 
atempadamente os pagamentos aos 
beneficiários abrangidos pelos programas.

(23) Os programas de desenvolvimento 
rural são financiados pelo orçamento da 
União com base em autorizações por 
prestações anuais. Os Estados-Membros
devem poder dispor, desde o início dos 
programas, dos fundos da União previstos 
para esse fim. Deve-se, por conseguinte, 
dar prioridade à previsão de um sistema 
de pré-financiamento devidamente restrito 
com vista a assegurar um fluxo regular de 
fundos que permita efetuar atempadamente 
os pagamentos aos beneficiários 
abrangidos pelos programas.

Or. en

Alteração 27
Seán Kelly

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Com vista a proteger os interesses 
financeiros do orçamento da União, é 
necessário que os Estados-Membros
tomem medidas para se assegurarem de 
que as operações financiadas pelo FEAGA 
e pelo FEADER são efetivamente 
realizadas e corretamente executadas. É 
igualmente necessário que os 
Estados-Membros previnam, detetem e 
tratem eficazmente qualquer irregularidade 
ou incumprimento das obrigações 
cometidos pelos beneficiários. Para o 

(37) Com vista a proteger os interesses 
financeiros do orçamento da União, é 
necessário que os Estados-Membros
tomem medidas proporcionadas para se 
assegurarem de que as operações 
financiadas pelo FEAGA e pelo FEADER 
são efetivamente realizadas e corretamente 
executadas. É igualmente necessário que os 
Estados-Membros previnam, detetem e 
tratem eficazmente qualquer irregularidade 
ou incumprimento das obrigações 
cometidos pelos beneficiários. Para o 
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efeito, deve ser aplicável o Regulamento 
(CE, Euratom) n.º 2988/95 do Conselho, de 
18 de dezembro de 1995, relativo à 
proteção dos interesses financeiros das 
Comunidades Europeias22.

efeito, deve ser aplicável o Regulamento 
(CE, Euratom) n.º 2988/95 do Conselho, de 
18 de dezembro de 1995, relativo à 
proteção dos interesses financeiros das 
Comunidades Europeias22.

Or. en

Alteração 28
Seán Kelly

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 encontram-se 
dispersas por diversos regulamentos 
agrícolas setoriais. Essas disposições 
devem ser agrupadas e simplificadas 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. No 
caso de as taxas de erro se encontrarem a 
um nível aceitável, os Estados-Membros
devem reduzir os controlos no local de 
forma proporcional.

Or. en

Alteração 29
Seán Kelly

Proposta de regulamento
Considerando 41
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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, a um nível 
apropriado, ao mesmo tempo que se tem 
devidamente em conta a necessidade de 
não impor encargos administrativos 
injustificados aos agricultores e 
organismos administrativos.

Or. en

Alteração 30
Seán Kelly

Proposta de regulamento
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) Nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 485/2008, os Estados-Membros devem 
tomar as medidas necessárias para 
assegurar uma proteção eficaz dos 
interesses financeiros do orçamento da 
União, em especial para se certificarem da 
realidade e da regularidade das operações 
financiadas pelo FEAGA. Por motivos de 
clareza e racionalidade, as disposições 
pertinentes devem ser integradas no mesmo 
ato. O Regulamento (CE) n.º 485/2008 
deve, por conseguinte, ser revogado.

(44) Nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 485/2008, os Estados-Membros devem 
tomar as medidas necessárias para 
assegurar uma proteção eficaz dos 
interesses financeiros do orçamento da 
União, em especial para se certificarem da 
realidade e da regularidade das operações 
financiadas pelo FEAGA. Por motivos de 
simplicidade, clareza e racionalidade, as 
disposições pertinentes devem ser 
integradas no mesmo ato legislativo. O 
Regulamento (CE) n.º 485/2008 deve, por 
conseguinte, ser revogado.

Or. en
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Alteração 31
Seán Kelly

Proposta de regulamento
Considerando 54

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 
água28, 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

Or. en

Alteração 32
Seán Kelly

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 pesticidas29, 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 

Suprimido
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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.

Or. en

Alteração 33
Seán Kelly

Proposta de regulamento
Considerando 57

Texto da Comissão Alteração

(57) O sistema de condicionalidade implica 
alguns constrangimentos administrativos 
para os beneficiários e para as 
administrações nacionais, porquanto é 
necessário assegurar a manutenção de 
registos, a realização de controlos e, se for 
caso disso, a imposição de sanções. As 
sanções devem ser proporcionadas, 
eficazes e dissuasoras e não devem 
prejudicar outras sanções estabelecidas 
noutras disposições do direito da União ou 
nacional. Por razões de coerência, é 
conveniente agrupar as disposições 
pertinentes da União num único 
instrumento jurídico. No que respeita aos 
agricultores abrangidos pelo regime 
aplicável aos pequenos agricultores 
referido no título V do Regulamento (UE) 
n.º xxx/xxx[DP], os esforços exigidos pelo 
sistema de condicionalidade podem ser 
considerados superiores aos benefícios 
resultantes da sua manutenção nesse 
sistema. Por razões de simplificação, esses 
agricultores devem, pois, ser isentos da 
condicionalidade, em especial do seu 
sistema de controlo e do risco de sanções 
aplicadas no âmbito da condicionalidade. 
Contudo, tal isenção não deve prejudicar 

(57) O sistema de condicionalidade implica 
alguns constrangimentos administrativos 
para os beneficiários e para as 
administrações nacionais, porquanto é 
necessário assegurar a manutenção de 
registos, a realização de controlos e, se for 
caso disso, a imposição de sanções. As 
sanções devem ser proporcionadas, 
eficazes e dissuasivas e não devem 
prejudicar outras sanções estabelecidas 
noutras disposições do direito da União ou 
nacional. Por razões de coerência, é 
conveniente agrupar as disposições 
pertinentes da União num único 
instrumento jurídico. No que respeita aos 
agricultores abrangidos pelo regime 
aplicável aos pequenos agricultores 
referido no Título V do Regulamento (UE) 
n.º xxx/xxx[PD], os esforços exigidos pelo 
sistema de condicionalidade podem ser 
considerados superiores aos benefícios 
resultantes da sua manutenção nesse 
sistema. Por razões de simplificação, esses 
agricultores devem, pois, ser isentos da 
condicionalidade, em especial do seu 
sistema de controlo e do risco de sanções 
aplicadas no âmbito da condicionalidade.
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a obrigação de cumprirem as disposições 
aplicáveis da legislação setorial nem a 
possibilidade de serem objeto de controlos 
e sujeitos sanções ao abrigo dessa 
legislação.

Or. en

Justificação

As pequenas explorações agrícolas são, dada a sua natureza, «mais ecológicas» dos que as 
grandes empresas. As autoridades públicas devem procurar sempre reduzir os encargos 
administrativos dos pequenos agricultores e das pequenas explorações agrícolas familiares, 
atendendo ao facto de que estes contribuem para a promoção das zonas rurais, à luz dos seus 
benefícios sociais e culturais.

Alteração 34
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Considerando 60

Texto da Comissão Alteração

(60) A aplicação eficaz da 
condicionalidade requer a verificação do 
cumprimento das respetivas obrigações 
pelos beneficiários. Sempre que um 
Estado-Membro fizer uso da opção de não 
efetuar uma redução ou exclusão se o 
montante em causa for inferior a 100 euros, 
no ano seguinte, a autoridade de controlo 
competente deve verificar, relativamente a 
uma amostra de beneficiários, que o 
incumprimento em causa foi corrigido.

(60) A aplicação eficaz da 
condicionalidade requer a verificação do 
cumprimento das respetivas obrigações 
pelos beneficiários. Sempre que um 
Estado-Membro fizer uso da opção de não 
efetuar uma redução ou exclusão se o 
montante em causa for inferior a 100 euros, 
no ano seguinte, a autoridade de controlo 
competente deve verificar, relativamente a 
uma amostra de beneficiários, que o 
incumprimento em causa foi corrigido. Os 
Estados-Membros podem igualmente 
instaurar um sistema de alerta precoce 
aplicável aos primeiros incumprimentos 
não graves, a fim de promover uma maior 
aceitação do sistema de condicionalidade 
pelas comunidades agrícolas e reforçar a
participação dos agricultores no 
cumprimento dos requisitos. Este sistema 
deve apresentar-se sob a forma de uma 
carta de advertência seguida de medidas 
corretivas tomadas pelo beneficiário 
interessado e controladas pelo 
Estado-Membro no decurso do ano 
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seguinte.

Or. it

Alteração 35
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) O desenvolvimento sustentável da 
atividade económica das explorações 
agrícolas em conformidade com todas as 
medidas propostas pelos programas de 
desenvolvimento rural, incluindo a 
modernização das explorações, a busca 
pela competitividade, a integração da 
cadeia, a inovação e a orientação para o 
mercado;

Or. it

Alteração 36
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade nacional competente
fornece aos beneficiários, se for caso disso 
por meios eletrónicos, a lista dos 
organismos designados.

3. A autoridade nacional fornece aos 
potenciais beneficiários, principalmente 
em suporte eletrónico, a lista dos 
organismos selecionados.

Or. it

Alteração 37
Petru Constantin Luhan
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Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A A promoção ativa do sistema de 
aconselhamento agrícola deve sensibilizar 
os beneficiários para todas as vantagens 
que a utilização desse sistema lhes 
proporciona.

Or. ro

Alteração 38
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Na sequência da sua decisão que aprova 
o programa, a Comissão efetua o 
pagamento de um montante de pré-
financiamento inicial para todo o período 
de programação. O montante de pré-
financiamento representa 4 % da 
participação do FEADER no programa em 
questão. Pode ser fracionado em três 
prestações, no máximo, em função das 
disponibilidades orçamentais. A primeira 
prestação deve representar 2% da 
contribuição do FEADER para o programa 
em causa.

1. Na sequência da sua decisão que aprova 
o programa, a Comissão efetua o 
pagamento de um montante de pré-
financiamento inicial para todo o período 
de programação. O montante de pré-
financiamento representa 7 % da 
participação do FEADER no programa em 
questão. Pode ser fracionado em três 
prestações, no máximo, em função das 
disponibilidades orçamentais. A primeira 
prestação deve representar 2% da 
contribuição do FEADER para o programa 
em causa.

Or. pt

Alteração 39
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1 A. Os Estados-Membros que apresentem
mais do que um programa de 
desenvolvimento rural podem compensar 
o montante não utilizado até 31 de 
dezembro do segundo ano sucessivo ao 
ano de autorização orçamental de um ou 
mais programas de desenvolvimento 
rural, com montantes gastos acima do 
limite por outros programas de 
desenvolvimento rural. Se, após a 
compensação, permanecerem montantes a 
serem anulados, os mesmos são cobrados 
proporcionalmente aos programas de 
desenvolvimento rural em atraso de 
pagamento.

Or. pt

Alteração 40
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1

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.

Suprimido

Or. pt
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Alteração 41
Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo dos controlos efetuados pelos 
Estados-Membros nos termos das 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas nacionais ou do 
artigo 287.º do Tratado ou de qualquer 
controlo organizado com fundamento no 
artigo 322.º do Tratado ou no Regulamento 
(CE) n.º 2185/96 do Conselho, a Comissão 
pode organizar controlos no local, nos 
Estados-Membros, com o objetivo de 
verificar, nomeadamente:

Sem prejuízo dos controlos efetuados pelos 
Estados-Membros nos termos das 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas nacionais ou do 
artigo 287.º do Tratado ou de qualquer 
controlo organizado com fundamento no 
artigo 322.º do Tratado ou no Regulamento 
(CE) n.º 2185/96 do Conselho, a Comissão 
pode, em circunstâncias excecionais,
organizar controlos no local, nos 
Estados-Membros, com o objetivo de 
verificar, nomeadamente:

Or. en

Alteração 42
Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve reduzir a frequência dos 
controlos no local nos Estados-Membros
onde a opinião do organismo de 
certificação, no que diz respeito à 
legalidade e regularidade das operações 
subjacentes, indica que a taxa de erro se 
encontra a um nível aceitável.

Or. en

Justificação

Os controlos no local efetuados pela Comissão devem ser reduzidos sempre que a auditoria à 
legalidade e regularidade indicar que a taxa de erro se encontra a um nível aceitável. 
Espera-se que esta situação reduza os custos inerentes a essas inspeções.
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Alteração 43
Seán Kelly

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Contudo, se, por motivos não 
imputáveis ao Estado-Membro em causa, 
a recuperação não puder ser efetuada 
dentro dos prazos especificados no 
primeiro parágrafo e se o montante a ser 
recuperado for superior a um milhão de 
euros, a Comissão pode, a pedido do 
Estado-Membro, prorrogar os prazos até 
50 % dos prazos iniciais, no máximo.

Or. en

Alteração 44
Luís Paulo Alves

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 24 
meses depois da determinação, pela 
autoridade nacional competente, dos 
montantes a serem recuperados com base 
no relatório de controlo final ou num 
documento similar, de acordo com a 
legislação aplicável e inscrever os 
montantes correspondentes no registo de 
devedores do organismo pagador.

Or. pt
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Alteração 45
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se a recuperação não se tiver realizado no 
prazo de quatro anos após o pedido de 
recuperação ou no prazo de oito anos, caso 
a recuperação seja objeto de uma ação 
perante os tribunais nacionais, as
consequências financeiras da ausência de 
recuperação são assumidas pelo Estado-
Membro em causa, sem prejuízo da 
obrigação de o Estado-Membro aplicar 
procedimentos de recuperação em 
conformidade com o artigo 60.º.

Se a recuperação não se tiver realizado no 
prazo de quatro anos após o pedido de 
recuperação ou no prazo de oito anos, caso 
a recuperação seja objeto de uma ação 
perante os tribunais nacionais, 50% das
consequências financeiras da ausência de 
recuperação são assumidas pelo Estado-
Membro em causa e 50% pelo orçamento 
da União, sem prejuízo da obrigação de o 
Estado-Membro aplicar procedimentos de 
recuperação em conformidade com o artigo 
60.º.

Or. pt

Alteração 46
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem instaurar 
sistemas de gestão e controlo eficientes, a 
fim de assegurar a conformidade com a 
legislação que rege os regimes de apoio da 
União.

2. Os Estados-Membros devem instaurar 
sistemas de gestão e controlo eficientes, 
proporcionais, baseados no risco e que 
deem resposta às necessidades específicas 
das regiões de destino, a fim de assegurar a 
conformidade com a legislação que rege os 
regimes de apoio da União. Cada 
Estado-Membro é responsável, através do 
organismo de coordenação nacional, pela 
adaptação do sistema de gestão e controlo 
às especificidades regionais, com base nas 
comunicações realizadas pelos 
organismos pagadores ao abrigo do artigo 
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7.º, n.º 3.

Or. it

Alteração 47
Seán Kelly

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, 
erros mais importantes. O número dos 
controlos no local deve ser reduzido 
proporcionalmente ao risco e a fim de 
reduzir os encargos administrativos tanto 
das autoridades públicas como dos 
agricultores.

Or. en

Alteração 48
Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se for caso disso, o sistema integrado 
inclui um sistema de identificação e 
registo de animais, estabelecido nos 
termos do Regulamento (CE) 
n.º 1760/2000 do Parlamento Europeu e 
do Conselho42 e do Regulamento (CE) 
n.º 21/2004 do Conselho43.

Suprimido
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Or. en

Justificação

Tendo em conta as dificuldades relativas à aplicação do Regulamento (CE) n.º 21/2004, este 
não deve fazer parte do sistema integrado de gestão e de controlo.

Alteração 49
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em derrogação ao disposto no n.º 2, 
os Estados-Membros podem decidir, tendo 
em conta o risco de sobrepagamento, 
disponibilizar até 50 % do montante 
referido no Título III do Capítulo 2 do 
Regulamento xxx/xxx (Pagamentos 
diretos) 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 é igual 
para todos os beneficiários da medida ou 
série de medidas.

Or. it

Alteração 50
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Artigo 91 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem 
instaurar um sistema de alerta para 
permitir que os beneficiários não 
cumpridores corrijam as irregularidades 
antes da aplicação de quaisquer sanções 
administrativas. Sempre que um 
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Estado-Membro decida fazer uso desta 
opção, a autoridade competente deve 
enviar uma primeira carta de advertência 
ao beneficiário, informando-o da 
constatação e da obrigação de tomar 
medidas corretivas. Além disso, a 
autoridade competente deve, no ano 
seguinte, tomar as medidas necessárias 
para verificar se o beneficiário corrigiu o 
incumprimento em causa.
Este sistema de alerta aplica-se apenas em 
caso de primeiro incumprimento que não 
seja considerado «grave» e cuja «medida» 
se cinja estritamente à exploração 
agrícola do beneficiário responsável pelo 
incumprimento, de acordo com os 
critérios previstos no artigo 99.º, alínea a).

Or. it

Alteração 51
Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 96 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Esses sistemas, nomeadamente o sistema 
de identificação e registo de animais 
estabelecido em conformidade com a 
Diretiva 2008/71/CE do Conselho, de 15 
de julho de 2008, relativa à identificação e 
ao registo de suínos46 e os Regulamentos 
(CE) n.º 1760/2000 e (CE) n.º 21/2004, 
devem ser compatíveis com o sistema 
integrado referido no título V, capítulo II, 
do presente regulamento.

Suprimido

Or. en

Justificação

Tendo em conta as dificuldades relativas à aplicação do Regulamento (CE) n.º 21/2004, este 
não deve fazer parte do sistema integrado de gestão e de controlo.
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Alteração 52
Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 97 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sempre que um Estado-Membro decida 
utilizar a opção prevista no 
primeiro parágrafo, no ano seguinte, a 
autoridade competente toma, 
relativamente a uma amostra de 
beneficiários, as medidas necessárias para 
verificar se o beneficiário corrigiu o 
incumprimento constatado. As 
constatações e a obrigação de tomar 
medidas corretivas são notificadas ao 
beneficiário.

Suprimido

Or. en

Justificação

Uma boa solução proposta pela Comissão Europeia consiste na abolição dos controlos de 
acompanhamento no caso de pequenas infrações. No entanto, no que diz respeito à solução 
que consiste em limitar os controlos no âmbito da regra de minimis para um grupo 
selecionado de beneficiários (amostra), considera-se que a simplificação deve envolver a 
abolição total dos controlos repetidos de infrações sujeitas à regra de minimis.

Alteração 53
Czesław Adam Siekierski

Proposta de regulamento
Artigo 100 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem reter 10 % 
dos montantes resultantes da aplicação das 
reduções e exclusões referidas no artigo 
99.º.

Os Estados-Membros podem reter 25 % 
dos montantes resultantes da aplicação das 
reduções e exclusões referidas no artigo 
99.º.

Or. en
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Justificação

Não parece haver motivos para que a Comissão introduza a presente alteração (os montantes 
diminuíram de 25 % para 10 %). O atual regulamento (artigo 25.º do Regulamento (CE) 
n.º 73/2009) permite aos Estados-Membros conservarem 25 % dos montantes resultantes da 
aplicação de reduções.


