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14.10.2020 A8-0199/208

Alteração 208
Pina Picierno
em nome do Grupo S&D

Relatório A8-0199/2019
Ulrike Müller
Financiamento, gestão e acompanhamento da política agrícola comum 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões, intitulada «O futuro 
da alimentação e da agricultura», de 29 de 
novembro de 2017, conclui que a política 
agrícola comum (a seguir designada por 
«PAC») deve continuar a intensificar a sua 
resposta a desafios e oportunidades futuros, 
estimulando o emprego, o crescimento, o 
investimento, o combate e adaptação às 
alterações climáticas, e levando a 
investigação e a inovação para fora dos 
laboratórios, para os campos e mercados. A 
PAC deve ainda abordar as preocupações 
dos cidadãos relativamente à produção 
agrícola sustentável.

(1) A Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões, intitulada «O futuro 
da alimentação e da agricultura», de 29 de 
novembro de 2017, conclui que a política 
agrícola comum (a seguir designada por 
«PAC») deve continuar a intensificar a sua 
resposta a desafios e oportunidades futuros, 
estimulando o emprego, o crescimento, o 
investimento, a melhoria das normas 
laborais e o combate e adaptação às 
alterações climáticas, adaptando-os, e 
transferindo a investigação e a inovação 
dos laboratórios para os campos e 
mercados. A PAC deve ainda abordar as 
preocupações dos cidadãos relativamente à 
produção agrícola sustentável e ao 
desenvolvimento rural.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/209

Alteração209
Pina Picierno
em nome do Grupo S&D

Relatório A8-0199/2019
Ulrike Müller
Financiamento, gestão e acompanhamento da política agrícola comum 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Proposta de regulamento
Considerando 49-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(49-A) A Comunicação da Comissão – 
Estratégia do Prado ao Prato para um 
sistema alimentar justo, saudável e 
respeitador do ambiente, de 20 de maio de 
2020, refere a importância de assegurar 
que os princípios fundamentais 
consagrados no Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais (PEDS) sejam 
respeitados. As considerações relativas à 
proteção social, às condições de trabalho 
e de alojamento dos trabalhadores, bem 
como à proteção da saúde e da segurança, 
desempenharão um papel importante na 
criação de sistemas alimentares justos, 
sólidos e sustentáveis.  A PAC deveria ser 
um dos instrumentos utilizados para 
promover os objetivos do PEDS.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/210

Alteração 210
Pina Picierno
em nome do Grupo S&D

Relatório A8-0199/2019
Ulrike Müller
Financiamento, gestão e acompanhamento da política agrícola comum 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Proposta de regulamento
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

(55) A condicionalidade é um elemento 
importante da PAC, em especial no que se 
refere aos seus elementos ambientais e 
climáticos, mas também em matéria de 
saúde pública e questões conexas 
relacionadas com os animais. Isso implica 
que devem ser efetuados controlos e, se for 
caso disso, devem ser aplicadas sanções 
para garantir a eficácia do sistema de 
condicionalidade. Para que existam 
condições de concorrência equitativas entre 
os beneficiários nos diferentes Estados-
Membros, devem ser introduzidas a nível 
da União determinadas regras gerais 
aplicáveis aos controlos e sanções da 
condicionalidade.

(55) A condicionalidade é um elemento 
importante da PAC que assegura que os 
pagamentos promovem um elevado grau 
de sustentabilidade e que garante 
condições de concorrência equitativas 
para os agricultores nos Estados-
Membros e entre estes, em especial no que 
se refere aos seus elementos sociais, 
ambientais e climáticos, mas também em 
matéria de saúde pública e bem-estar dos 
animais. Isso implica que devem ser 
efetuados controlos e, se for caso disso, 
devem ser aplicadas sanções para garantir a 
eficácia do sistema de condicionalidade. 
Para garantir condições de concorrência 
equitativas entre os beneficiários nos 
diferentes Estados-Membros, devem ser 
introduzidas a nível da União determinadas 
regras gerais aplicáveis à 
condicionalidade, bem como controlos e 
sanções relacionados com a não 
conformidade.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/211

Alteração 211
Pina Picierno
em nome do Grupo S&D

Relatório A8-0199/2019
Ulrike Müller
Financiamento, gestão e acompanhamento da política agrícola comum 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Proposta de regulamento
Artigo 84

Texto da Comissão Alteração

Artigo 84.º Artigo 84.º

Sistema de controlo da condicionalidade Sistema de controlo da condicionalidade

1. 1.

Os Estados-Membros devem criar um 
sistema de controlo para garantir que os 
beneficiários da ajuda referida no artigo 
11.º do Regulamento (UE)… /… 
[Regulamento Plano Estratégico da PAC] 
e no capítulo IV do Regulamento (UE) n.º 
228/2013 e no capítulo IV do 
Regulamento (UE) n.º 229/2013, 
respetivamente, cumprem as obrigações 
referidas no título III, capítulo 1, secção 2, 
do Regulamento (UE)… / … 
[Regulamento Plano Estratégico da PAC].

Os Estados-Membros devem dispor de um 
sistema de controlo para garantir que os 
seguintes beneficiários cumprem as 
obrigações referidas no título III, capítulo 
1, secção 2, do Regulamento (UE)… / … 
[Regulamento Plano Estratégico da PAC]:

(a) Os beneficiários que recebem 
pagamentos diretos ao abrigo do título III, 
capítulo II, do Regulamento (UE)… /… 
[Regulamento Plano Estratégico da 
PAC];
(b) Os beneficiários que recebem 
pagamentos anuais em conformidade com 
os artigos 65.º, 66.º e 67.º do Regulamento 
(UE) n.º .../... [Regulamento Plano 
Estratégico da PAC];
(c) Os beneficiários que recebem 
apoio em conformidade com o capítulo IV 
do Regulamento (UE) n.º 228/2013 e com 
o capítulo IV do Regulamento (UE) n.º 
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229/2013.
Os Estados-Membros podem utilizar os 
sistemas e administração de controlo 
existentes para garantir o cumprimento das 
regras relativas à condicionalidade.

Os Estados-Membros podem utilizar os 
sistemas e administração de controlo 
existentes para garantir o cumprimento das 
regras relativas à condicionalidade.

Esses sistemas são compatíveis com o 
sistema de controlo referido no primeiro 
parágrafo do presente número.

Esses sistemas são compatíveis com o 
sistema de controlo referido no primeiro 
parágrafo do presente número.

Para garantir a conformidade com as 
condições de trabalho e de emprego 
aplicáveis resultantes das convenções 
coletivas de trabalho pertinentes e do 
direito social e do trabalho a nível 
nacional, da União e internacional, os 
Estados-Membros devem assegurar a 
cooperação entre as autoridades 
nacionais competentes responsáveis pelas 
inspeções do trabalho e o sistema de 
controlo mencionado no primeiro 
parágrafo. Nas situações 
transfronteiriças, importa também 
assegurar a cooperação e a coordenação 
com a Autoridade Europeia do Trabalho 
(AET), cujo funcionamento é regido pelo 
Regulamento (UE) 2019/1149 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de junho de 2019.

Os Estados-Membros realizam uma revisão 
anual do sistema de controlo referido no 
primeiro parágrafo tendo em conta os 
resultados alcançados.

Os Estados-Membros realizam uma revisão 
anual do sistema de controlo referido no 
primeiro parágrafo tendo em conta os 
resultados alcançados.

2. Para efeitos do presente capítulo, 
entende-se por:

2. Para efeitos do presente capítulo, 
entende-se por:

(a) «Requisito», cada requisito legal de 
gestão individual nos termos do direito da 
União referido no artigo 11.º do 
Regulamento (UE)… /… [Regulamento 
Plano Estratégico da PAC] num 
determinado ato, com um teor diferente de 
quaisquer outros requisitos do mesmo ato;

(a) «Requisito», cada requisito legal de 
gestão individual nos termos do direito da 
União referido no artigo 11.º do 
Regulamento (UE)… /… [Regulamento 
Plano Estratégico da PAC] num 
determinado ato, com um teor diferente de 
quaisquer outros requisitos do mesmo ato;

(b) «Ato», cada uma das diretivas e 
regulamentos individuais referidos no 
artigo 11.º do Regulamento (UE)… /… 
[Regulamento Plano Estratégico da PAC].

(b) «Ato», cada uma das diretivas e 
regulamentos individuais referidos no 
artigo 11.º do Regulamento (UE)… /… 
[Regulamento Plano Estratégico da PAC].

(b-A) «Recorrência de um 
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incumprimento», uma situação de 
incumprimento do mesmo requisito ou 
norma mais do que uma vez, desde que o 
beneficiário tenha sido informado da 
situação de incumprimento anterior e, se 
for esse o caso, tenha tido a oportunidade 
de tomar as medidas necessárias para 
regularizar esse incumprimento.

3. No seu sistema de controlo referido 
no n.º 1, os Estados-Membros:

3. Com vista a cumprir a suas 
obrigações em matéria de controlo fixadas 
no n.º 1, os Estados-Membros:

(a) Incluem controlos no local para 
verificar a conformidade dos beneficiários 
com as obrigações estabelecidas no título 
III, capítulo 1, secção 2, do Regulamento 
(UE) n.º .../... [Regulamento Plano 
Estratégico da PAC];

(a) Incluem controlos no local para 
verificar a conformidade dos beneficiários 
com as obrigações estabelecidas no título 
III, capítulo 1, secção 2, do Regulamento 
(UE) n.º .../... [Regulamento Plano 
Estratégico da PAC];

(b) Podem decidir, em função dos 
requisitos, normas, atos ou áreas de 
condicionalidade em questão, utilizar os 
controlos efetuados no âmbito dos sistemas 
de controlo aplicáveis ao respetivo 
requisito, norma, ato ou área de 
condicionalidade, desde que a eficácia 
desses controlos seja pelo menos igual aos 
controlos no local referidos na alínea a);

(b) Podem decidir, em função dos 
requisitos, normas, atos ou áreas de 
condicionalidade em questão, utilizar os 
controlos efetuados no âmbito dos sistemas 
de controlo aplicáveis ao respetivo 
requisito, norma, ato ou área de 
condicionalidade, desde que a eficácia 
desses controlos seja pelo menos igual aos 
controlos no local referidos na alínea a);

(c) Podem, se necessário, utilizar a 
teledeteção ou o sistema de monitorização 
por superfície para efetuar os controlos no 
local referidos na alínea a);

(c) Podem, se necessário e viável, 
utilizar a teledeteção ou o sistema de 
monitorização e controlo por superfície 
para efetuar os controlos no local referidos 
na alínea a); e
(c-A) Devem estabelecer um sistema de 
alerta rápido;

(d) Estabelecer a amostra de controlo 
para os controlos referidos na alínea a) a 
realizar anualmente com base numa 
análise de risco e incluir uma componente 
aleatória e fornecer a amostra de controlo 
para abranger pelo menos 1% dos 
beneficiários que recebem o auxílio 
prevista no título III, capítulo 1, secção 2, 
do Regulamento (UE)… /… 
[Regulamento Plano Estratégico da PAC].

(d-A) Para os controlos destinados a 
verificar a conformidade dos beneficiários 
com as condições de trabalho e de 
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emprego aplicáveis resultantes das 
convenções coletivas de trabalho 
pertinentes e do direito social e do 
trabalho a nível nacional, da União e 
internacional a que se refere o 
[Regulamento Plano Estratégico da PAC], 
a amostra de controlo referida na 
alínea d) deve abranger pelo menos 10 % 
dos beneficiários que recebem o auxílio 
previsto no título III, capítulo 1, secção 2, 
do Regulamento (UE) … /… 
[Regulamento Plano Estratégico da PAC].
3-A. Os Estados-Membros devem 
estabelecer a amostra de controlo para os 
controlos referidos no n.º 3, alínea a), do 
presente artigo, a realizar anualmente 
com base numa análise de risco, à qual 
poderão aplicar fatores de ponderação, e 
incluir uma componente aleatória, e 
devem assegurar que a amostra de 
controlo abrange pelo menos 1 % dos 
beneficiários que recebem o auxílio 
previsto no título III, capítulo 1, secção 2, 
do Regulamento (UE)… /… 
[Regulamento Plano Estratégico da PAC].
3-B. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 100.º, que complementem o 
presente regulamento, com regras sobre 
os controlos simplificados para os 
agricultores que participem nos regimes 
mencionados no artigo 25.º do 
Regulamento .../... [Regulamento Planos 
Estratégicos da PAC].
3-C. A Comissão deve adotar, por meio 
de atos de execução, as regras relativas à 
realização dos controlos mencionados no 
presente artigo, incluindo regras que 
garantam que a avaliação dos riscos tem 
em conta os seguintes fatores:
(a) A participação dos agricultores no 
sistema de aconselhamento agrícola 
previsto no artigo 13.º do Regulamento 
(UE) .../... [Regulamento Plano 
Estratégico da PAC];
(b) A participação dos agricultores 
num sistema de certificação referido no 
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artigo 12.º, n.º 3-A, do Regulamento (UE) 
.../... [Regulamento Plano Estratégico da 
PAC], desde que este cubra os requisitos e 
as normas referidas.
Os referidos atos de execução são 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 101.º, n.º 3. [Alt. 
191]

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/212

Alteração 212
Pina Picierno
em nome do Grupo S&D

Relatório A8-0199/2019
Ulrike Müller
Financiamento, gestão e acompanhamento da política agrícola comum 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Proposta de regulamento
Artigo 85 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. 1.

Os Estados-Membros estabelecem um 
sistema que prevê a aplicação de sanções 
administrativas aos beneficiários referidos 
no artigo 11.º do Regulamento (UE) n.º… 
/… [PAC Regulamento Plano Estratégico 
da PAC] que não cumpram, em qualquer 
momento do ano civil em causa, as regras 
relativas à condicionalidade estabelecidas 
no título III, capítulo 1, secção 2, desse 
regulamento (a seguir designado por 
«sistema de sanções»).

Os Estados-Membros estabelecem um 
sistema que prevê a aplicação de sanções 
administrativas aos beneficiários referidos 
no artigo 11.º do Regulamento (UE) n.º… 
/… [PAC Regulamento Plano Estratégico 
da PAC] que não cumpram, em qualquer 
momento do ano civil em causa, as regras 
relativas à condicionalidade estabelecidas 
no título III, capítulo 1, secção 2, desse 
regulamento (a seguir designado por 
«sistema de sanções»).

No âmbito desse sistema, as sanções 
administrativas referidas no primeiro 
parágrafo só se aplicam se o 
incumprimento resultar de um ato ou 
omissão diretamente imputável ao 
beneficiário em causa e caso se verifiquem 
uma ou ambas as seguintes condições:

No âmbito desse sistema, as sanções 
administrativas referidas no primeiro 
parágrafo só se aplicam se o 
incumprimento resultar de um ato ou 
omissão diretamente imputável ao 
beneficiário em causa e caso se verifiquem 
uma, duas ou todas as seguintes condições:

(a) O incumprimento relaciona-se com 
a atividade agrícola do beneficiário;

(a) O incumprimento relaciona-se com 
a atividade agrícola do beneficiário;

(b) Está em causa a superfície da 
exploração do beneficiário.

(b) Está em causa a superfície da 
exploração do beneficiário.

(b-A) O incumprimento afeta as 
condições de trabalho e de emprego dos 
trabalhadores empregados pelo 
beneficiário.

Contudo, no que respeita às superfícies 
florestais, a sanção administrativa a que se 

Contudo, no que respeita às superfícies 
florestais, a sanção administrativa a que se 
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refere o primeiro parágrafo não é aplicável 
se não tiver sido pedido apoio 
relativamente à superfície em causa, nos 
termos dos artigos 65.º e 66.º do 
Regulamento (UE) n.º .../... [Regulamento 
Plano Estratégico da PAC].

refere o primeiro parágrafo não é aplicável 
se não tiver sido pedido apoio 
relativamente à superfície em causa, nos 
termos dos artigos 65.º e 66.º do 
Regulamento (UE) n.º .../... [Regulamento 
Plano Estratégico da PAC].

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/213

Alteração 213
Pina Picierno
em nome do Grupo S&D

Relatório A8-0199/2019
Ulrike Müller
Financiamento, gestão e acompanhamento da política agrícola comum 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Proposta de regulamento
Artigo 85 – n.º 2 – alínea a) – segundo parágrafo-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O presente ponto não se aplica às 
obrigações dos empregadores decorrentes 
do artigo XX do Regulamento (UE) …/… 
[Regulamento Plano Estratégico da PAC].

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/214

Alteração
Pina Picierno
em nome do Grupo S&D

Relatório A8-0199/2019
Ulrike Müller
Financiamento, gestão e acompanhamento da política agrícola comum 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Proposta de regulamento
Artigo 86

Texto da Comissão Alteração

Artigo 86.º Artigo 86.º

Cálculo da sanção Cálculo da sanção

1. 1.

As sanções administrativas previstas no 
título III, capítulo 1, secção 2, do 
Regulamento (UE)… /… [Regulamento 
Plano Estratégico da PAC] devem ser 
aplicadas através da redução ou exclusão 
do montante total dos pagamentos 
enumerados nessa secção desse 
regulamento concedido ou a conceder ao 
beneficiário em causa em relação aos 
pedidos de ajuda que apresentou ou 
apresentará durante o ano civil em que o 
incumprimento foi detetado.

As sanções administrativas devem ser 
aplicadas através da redução ou exclusão 
do montante total dos pagamentos 
enumerados no artigo 84.º, n.º 1, 
concedido ou a conceder ao beneficiário 
em causa em relação aos pedidos de ajuda 
que apresentou ou apresentará durante o 
ano civil em que o incumprimento foi 
detetado.

Para o cálculo dessas reduções e exclusões, 
é considerada a gravidade, extensão, 
permanência, recorrência e 
intencionalidade do incumprimento 
constatado. As sanções aplicadas devem 
ser dissuasivas e proporcionais e satisfazer 
os critérios estabelecidos no n.º 2 e no n.º 3 
do presente artigo.

Para o cálculo dessas reduções e exclusões, 
é considerada a gravidade, extensão, 
permanência, recorrência e 
intencionalidade do incumprimento 
constatado. As sanções aplicadas devem 
ser eficazes, dissuasivas e proporcionais e 
satisfazer os critérios estabelecidos no n.º 2 
e no n.º 3 do presente artigo.

2. 2.

Em caso de incumprimento por 
negligência, a percentagem de redução será 
de 3% do montante total dos pagamentos 
referidos no n.º 1 do presente artigo.

Em caso de incumprimento por 
negligência, a percentagem de redução será 
de 3% do montante total dos pagamentos 
referidos no n.º 1 do presente artigo. A 
redução deve ser determinada com base 
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na avaliação da gravidade do 
incumprimento, recorrendo aos critérios 
estabelecidos no n.º 1 do presente artigo.

Os Estados-Membros podem criar um 
sistema de alerta rápido que se aplique a 
casos individuais de incumprimento 
ocorridos pela primeira vez e que, dada a 
sua gravidade, extensão e permanência 
mínimas, não implicará uma redução ou 
exclusão. Sempre que um controlo 
subsequente, no prazo de três anos civis 
consecutivos, estabeleça que o 
incumprimento não foi corrigido, a redução 
prevista no primeiro parágrafo deve ser 
aplicada retroativamente.

Os Estados-Membros devem criar e utilizar 
o sistema de alerta rápido mencionado no 
artigo 84.º, n.º 3, que se aplica a casos 
individuais de incumprimento ocorridos 
pela primeira vez e que, dada a sua 
gravidade, extensão e permanência 
mínimas, não implicará uma redução ou 
exclusão. A autoridade competente deve 
notificar o beneficiário da obrigação de 
tomar medidas de reparação e propor as 
medidas corretivas que têm de ser 
tomadas para regularizar o 
incumprimento. Sempre que um controlo 
subsequente, no prazo de três anos civis 
consecutivos, estabeleça que o 
incumprimento não foi corrigido, a redução 
prevista no primeiro parágrafo deve ser 
aplicada retroativamente.

Contudo, os casos de incumprimento que 
constituam um risco direto para a saúde 
pública ou animal resultarão sempre na 
redução ou exclusão.

Contudo, os casos de incumprimento que 
constituam um risco direto para a saúde 
pública ou animal resultarão sempre na 
redução ou exclusão.

Os Estados-Membros podem prever a 
formação obrigatória no âmbito do sistema 
de aconselhamento agrícola previsto no 
título III, capítulo 1, secção 3, do 
Regulamento (UE) n.º .../... [Regulamento 
Plano Estratégico da PAC] aos 
beneficiários objeto de alerta rápido.

Os Estados-Membros podem prever a 
formação obrigatória no âmbito do sistema 
de aconselhamento agrícola previsto no 
título III, capítulo 1, secção 3, do 
Regulamento (UE) n.º .../... [Regulamento 
Plano Estratégico da PAC] aos 
beneficiários objeto de alerta rápido.

2-A. Não obstante o disposto no n.º 2, 
para casos de incumprimento, por 
negligência, das condições de trabalho e 
de emprego aplicáveis resultantes das 
convenções coletivas de trabalho 
pertinentes e do direito social e do 
trabalho a nível nacional, da União e 
internacional a que se refere o 
Regulamento (UE) …/… [Regulamento 
Plano Estratégico da PAC], os 
empregadores devem remediar e reparar a 
irregularidade logo que possível de acordo 
com o direito e as práticas nacionais, a 
fim de evitar uma redução de pelo menos 
20 % do montante total dos pagamentos a 
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que se refere o n.º 1 do presente artigo. A 
sanção continuará nos anos civis 
seguintes até que a irregularidade tenha 
sido remediada e reparada.

3. Em caso de recorrência, a redução 
percentual será maior do que a que será 
aplicada em caso de descumprimento por 
negligência e sancionada pela primeira 
vez.

3. Em caso de recorrência de um 
incumprimento, a redução percentual será, 
regra geral, de 10 % do montante total dos 
pagamentos referidos no n.º 1.

Em caso de recorrências subsequentes, 
sem ser apresentada uma razão 
fundamentada, considera-se que o 
beneficiário agiu deliberadamente, na 
aceção do n.º 4.

4. Em caso de incumprimento 
deliberado, a percentagem será superior à 
aplicada em caso de recorrência nos 
termos do n.º 3, podendo ir até à exclusão 
total dos pagamentos e podendo aplicar-se 
a um ou mais anos civis.

4. Em caso de incumprimento 
deliberado, a redução percentual será de 
pelo menos 15 % do montante total dos 
pagamentos referidos no n.º 1, podendo 
ascender à exclusão total dos pagamentos 
e podendo aplicar-se a um ou mais anos 
civis. Para casos de incumprimento 
deliberado das condições de trabalho e de 
emprego aplicáveis resultantes das 
convenções coletivas de trabalho 
pertinentes e do direito social e do 
trabalho a nível nacional, da União e 
internacional a que se refere o 
Regulamento (UE) …/… [Regulamento 
Plano Estratégico da PAC], os Estados-
Membros devem reduzir pelo menos 50 % 
do montante total dos pagamentos. 
Dependendo da gravidade do 
incumprimento deliberado, a percentagem 
pode ser superior, podendo ir até à 
exclusão total dos pagamentos, e deve 
aplicar-se a um ou mais anos civis, até 
que a irregularidade tenha sido 
remediada e reparada.

5. A fim de assegurar a igualdade de 
condições entre os Estados-Membros e a 
eficácia e efeito dissuasivo do sistema de 
sanções, a Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 100.º complementando o 
presente regulamento com novas regras 
sobre a aplicação e o cálculo das sanções.

5. A fim de assegurar a igualdade de 
condições entre os Estados-Membros e a 
eficácia e efeito dissuasivo do sistema de 
sanções, a Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 100.º complementando o 
presente regulamento com novas regras 
sobre a aplicação e o cálculo das sanções.

Or. en
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