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II 

(Atos não legislativos) 

ACORDOS INTERNACIONAIS 

ACORDO 

entre a União Europeia e o Reino da Dinamarca relativo à competência judiciária, ao 
reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial 

Nos termos do artigo 4.o do Acordo entre a Comunidade Europeia e o Reino da Dinamarca, de 19 de outubro de 2005, 
relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial (1) (a seguir 
denominado «Acordo»), aprovado pela Decisão 2006/325/CE (2) do Conselho, sempre que sejam adotadas medidas de 
execução em conformidade com o artigo 74.o, n.o 2, do Regulamento (CE) n.o 44/2001 do Conselho (3), a Dinamarca 
deve notificar à Comissão a sua decisão de aplicar ou não essas medidas. 

Nos termos do artigo 3.o, n.o 2, do Acordo, a Dinamarca, por carta de 14 de janeiro de 2009, notificou a Comissão da 
sua decisão de aplicar o Regulamento (CE) n.o 4/2009 do Conselho (4), na medida em que altera o Regulamento (CE) 
n.o 44/2001 (a seguir designado «Regulamento Bruxelas I») (5). 

O Regulamento (CE) n.o 44/2001 foi revogado e substituído pelo Regulamento (UE) n.o 1215/2012 do Parlamento 
Europeu e do Conselho (6). Em cumprimento do disposto no artigo 3.o, n.o 2, do Acordo, a Dinamarca notificou à 
Comissão, por carta de 20 de dezembro de 2012, a sua decisão de aplicar o Regulamento (UE) n.o 1215/2012 (7). 

O Regulamento de Execução (UE) n.o 2015/228 da Comissão (8) foi adotado em 17 de fevereiro de 2015. Em 
cumprimento do disposto no artigo 3.o, n.o 2, do Acordo, a Dinamarca notificou à Comissão, por carta de 22 de abril 
de 2015, a sua decisão de aplicar o Regulamento de Execução (UE) n.o 2015/228. 

Por força do artigo 4.o, n.o 4, do Acordo, a notificação da Dinamarca cria obrigações mútuas entre a Dinamarca e a 
União Europeia. Por conseguinte, o Regulamento de Execução (UE) 2015/228 altera o Acordo na medida em que altera 
o Regulamento (CE) n.o 44/2001 [substituído pelo Regulamento (UE) n.o 1215/2012] alterado pelo Regulamento (CE) 
n.o 4/2009, de que se considera um anexo. 

Relativamente ao estipulado no artigo 4.o, n.o 3, do Acordo, a aplicação do Regulamento de Execução (UE) 2015/228 na 
Dinamarca pode efetuar-se administrativamente ao abrigo do disposto na secção 9, alínea a) n.o 1, da Lei dinamarquesa 
n.o 1563, de 20 de dezembro de 2006, relativa ao Regulamento «Bruxelas I». As medidas administrativas necessárias 
entraram em vigor em 22 de Abril de 2015.  
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REGULAMENTOS 

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2015/1112 DO CONSELHO 

de 9 de julho de 2015 

que dá execução ao artigo 20.o, n.o 1.o, e ao artigo 22.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2015/735 que 
impõe medidas restritivas a respeito da situação no Sudão do Sul 

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, 

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

Tendo em conta o Regulamento (UE) 2015/735 do Conselho, de 7 de maio de 2015, que impõe medidas restritivas a 
respeito da situação no Sudão do Sul e que revoga o Regulamento (UE) n.o 748/2014 (1), nomeadamente o artigo 20.o, 
n.o 1, e o artigo 22.o, n.o 1, 

Considerando o seguinte: 

(1)  Em 7 de maio de 2015, o Conselho adotou o Regulamento (UE) 2015/735. 

(2)  Em 1 de julho de 2015, o Comité das Sanções, criado nos termos do ponto 16 da Resolução 2206 (2015) do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas, incluiu seis pessoas na lista de pessoas e entidades sujeitas às medidas 
impostas no ponto 12 dessa resolução. 

(3)  Os nomes das duas pessoas incluídas na lista que consta do anexo II do Regulamento (UE) 2015/735 devem ser 
suprimidos desse anexo devido à sua designação pelo Comité do Conselho de Segurança da ONU e devem, por 
conseguinte, ser aditados ao anexo I desse regulamento. 

(4)  Os anexos I e II do Regulamento (UE) 2015/735 deverão ser alterados em conformidade, 

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO: 

Artigo 1.o 

O anexo I do Regulamento (UE) 2015/735 é substituído pelo anexo do presente regulamento. 

Artigo 2.o 

No anexo II do Regulamento (UE) 2015/735, são suprimidos os seguintes nomes, bem como as entradas com eles 
relacionadas:  

1. Santino DENG  

2. Peter GADET 

Artigo 3.o 

O presente regulamento entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia. 
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(1) JO L 117 de 8.5.2015, p. 13. 



O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em 
todos os Estados-Membros. 

Feito em Bruxelas, em 9 de julho de 2015. 

Pelo Conselho 

O Presidente 
J. ASSELBORN  
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ANEXO 

«ANEXO I 

LISTA DAS PESSOAS SINGULARES E COLETIVAS, ENTIDADES E ORGANISMOS A QUE SE REFERE O 
ARTIGO 5.o, N.o 1 

A. PESSOAS SINGULARES 

1. Gabriel JOK RIAK (t.c.p.: a) Gabriel Jok b) Jok Riak c) Jock Riak) 

Designação: Comandante do Setor Um do Exército Popular de Libertação do Sudão (EPLS) Data de nascimento: 1966 
Local de nascimento: Bor, Sudão/Sudão do Sul Nacionalidade: Sudão do Sul: Endereço: a) Estado da Unidade, Sudão 
do Sul b) Wau, Bahr El Ghazal Ocidental, Sudão do Sul Inclusão na lista em: 1 de julho de 2015 Outras informações: 
Comandou o Setor Um do EPLS, que opera principalmente no Estado da Unidade, desde janeiro de 2013. Na sua 
posição de comandante do Setor Um, contribuiu para a expansão ou prolongamento do conflito no Sudão do Sul 
através de violações do acordo de cessação de hostilidades. 

O EPLS é uma entidade militar do Sudão do Sul que participou em ações que contribuíram para a expansão ou prolon
gamento do conflito no Sudão do Sul, incluindo violações do acordo de cessação das hostilidades de janeiro de 2014 e 
do acordo de 9 de maio de 2014 para resolver a crise no Sudão do Sul, que representou um novo compromisso relati
vamente ao acordo de cessação das hostilidades, e obstruiu as atividades do Mecanismo de Acompanhamento e 
Verificação da IGAD. 

Informações provenientes do resumo descritivo dos motivos de inclusão na lista fornecido pelo Comité das Sanções: 

Gabriel Jok Riak foi incluído na lista em 1 de julho de 2015 em conformidade com os pontos 7, alínea a), 7, alínea f), 
e 8 da Resolução 2206 (2015) por “ações ou políticas que tenham como objetivo ou efeito expandir ou prolongar o 
conflito no Sudão do Sul, ou obstruir as conversações ou processos de reconciliação ou de paz, incluindo violações do 
acordo de cessação das hostilidades”; “obstrução das atividades das missões internacionais de manutenção da paz, 
diplomáticas ou humanitárias no Sul do Sudão, incluindo o Mecanismo de Acompanhamento e Verificação da IGAD, ou 
do fornecimento, distribuição ou acesso à ajuda humanitária”; e como dirigente “de uma entidade, incluindo o Governo 
do Sudão do Sul, a oposição, as milícias, ou outro grupo que se tenha envolvido em qualquer uma das atividades 
descritas nos pontos 6 e 7, ou cujos membros se tenham envolvido nas mesmas atividades”. 

Informações complementares 

Gabriel Jok Riak é o comandante do Setor Um do Exército Popular de Libertação do Sudão (EPLS), uma entidade militar 
do Sudão do Sul implicada em ações que prolongaram o conflito neste país, incluindo violações do acordo de cessação 
das hostilidades de janeiro de 2014 e do acordo de 9 de maio de 2014 para resolver a crise no Sudão do Sul (acordo de 
maio), que representou um novo compromisso relativamente ao acordo de cessação das hostilidades. 

Jok Riak comandou o Setor Um do EPLS, que opera principalmente no Estado da Unidade, desde janeiro de 2013. As 
Divisões Três, Quatro e Cinco do EPLS estão subordinadas ao Setor Um e seu respetivo comandante, Jok Riak. 

Jok Riak e as forças dos Setores Um e Três do EPLS, sob o seu comando geral, envolveram-se em várias ações, como a 
seguir indicado, que violaram os compromissos do acordo de cessação das hostilidades de janeiro de 2014 no sentido 
de cessar todas as ações militares dirigidas contra as forças adversárias, bem como outras ações provocatórias, congelar 
as forças nos locais onde se encontram e abster-se de ações, como movimentações de forças ou o reaprovisionamento de 
munições, que possam dar origem a confrontos militares. 

As forças do EPLS sob o comando geral de Jok Riak violaram várias vezes o acordo acima referido através de claras 
hostilidades. 

Em 10 de janeiro de 2014, uma força do EPLS, sob o comando geral do comandante do Setor Um, Jok Riak, tomou a 
cidade de Bentiu, que tinha anteriormente estado sob controlo do Exército de Libertação do Povo do Sudão na Oposição 
(SPLM-IO) desde 20 de dezembro de 2013. A Divisão Três do EPLS fez uma emboscada e bombardeou combatentes do 
SPLM-IO perto de Leer logo após a assinatura do acordo de cessação das hostilidades de janeiro de 2014 e em meados 
de abril de 2014 tomou a cidade de Mayom e assassinou mais de 300 militares do SPLM-IO. 
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Em 4 de maio de 2014, uma força do EPLS liderada por Jok Riak tomou novamente Bentiu. Um porta-voz do EPLS 
afirmou, em Juba, na televisão estatal, que o exército governamental liderado por Jok Riak tinha tomado Bentiu às 
quatro da tarde, indicando ainda que estiveram implicados nessa ação militar a Divisão Três e um grupo especial do 
EPLS. Apenas algumas horas após ter sido anunciado o acordo de maio, as forças da Terceira e Quarta Divisões do EPLS 
envolveram-se em hostilidades e expulsaram os combatentes da oposição que tinham anteriormente atacado posições do 
EPLS perto de Bentiu e nas zonas petrolíferas no norte do Sudão do Sul. 

Também após a assinatura do acordo de maio, as tropas da Divisão Três do EPLS tomaram novamente Wang Kai e o 
comandante da Divisão, Santino Deng Wol, autorizou as suas forças a matar qualquer pessoa que transportasse armas 
ou estivesse escondida dentro de casas, tendo também dado ordens para queimar todas as casas onde estivessem forças 
da oposição. 

No final de abril e maio de 2015, as forças do Setor Um do EPLS lideradas por Jok Riak procederam a uma ofensiva 
militar em larga escala contra as forças da oposição no Estado da Unidade, do Estado dos Lagos. 

Em violação das condições do acordo de cessação das hostilidades conforme acima descrito, Jok Riak procurou 
alegadamente que os tanques fossem reparados e modificados a fim de serem usados contra as forças da oposição, no 
início de setembro de 2014. Em finais de outubro de 2014, pelo menos 7 000 homens e armas pesadas da Terceira e 
Quinta Divisões do EPLS foram reposicionados para reforçar as tropas da Quarta Divisão, que estavam a sofrer um 
ataque da oposição perto de Bentiu. Em novembro de 2014, o EPLS trouxe para a área de responsabilidade do Setor Um 
novos equipamentos e armamentos militares, incluindo viaturas blindadas de transporte de pessoal, helicópteros, peças 
de artilharia e munições, provavelmente tendo em vista uma ação de preparação para lutar contra a oposição. No início 
de fevereiro de 2015, Jok Riak ordenou alegadamente o envio para Bentiu de viaturas blindadas de transporte de 
pessoal, possivelmente no intuito de responder a recentes emboscadas por parte da oposição. 

Na sequência da ofensiva de abril e maio de 2015 no Estado da Unidade, o Setor Um do EPLS negou os pedidos feitos 
em Bentiu pela Equipa de Acompanhamento e Verificação da Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento 
no sentido de investigar esta violação do acordo de cessação das hostilidades, negando, assim, àquela equipa a liberdade 
de circulação para cumprir o seu mandato. 

Além disso, em abril de 2014, Jok Riak contribuiu para a expansão do conflito no Sudão do Sul por ter alegadamente 
ajudado a armar e mobilizar cerca de 1 000 jovens de etnia Dinka para complementar as forças tradicionais do EPLS. 

2. Simon Gatewech DUAL (t.c.p.: a) Simon Gatwich Dual b) Simon Getwech Dual c) Simon Gatwec Duel d) Simon 
Gatweach e) Simon Gatwick f) Simon Gatwech g) Simon Garwich h) General Gaduel i) Dhual Designação: Chefe do 
Estado-Maior do EPLS na Oposição Data de nascimento: 1953 Local de nascimento: a) Akobo, Estado de Jonglei, 
Sudão/Sudão do Sul b) Condado de Uror, Estado de Jonglei, Sudão/Sudão do Sul Endereço: Estado de Jonglei, Sudão/
/Sudão do Sul Data de designação pela ONU: 1 de julho de 2015 

Outras informações: É o Chefe de Estado-Maior do SPLM-IO, tendo sido anteriormente o comandante das forças da 
oposição no Estado de Jonglei. As suas forças levaram a cabo, em inícios de fevereiro de 2015, um ataque no Estado de 
Jonglei, e, a partir de março de 2015, atentou contra a paz naquele estado, através de ataques contra a população civil. 

Informações provenientes do resumo descritivo dos motivos de inclusão na lista fornecido pelo Comité das Sanções: 

Simon Gatwech Dual foi incluído na lista em 1 de julho de 2015 em conformidade com os pontos 6, 7, alínea a), 7, 
alínea d), e 8 da Resolução 2206 (2015) como uma das pessoas, “responsáveis, cúmplices ou implicadas, direta ou 
indiretamente, em ações ou políticas que ameacem a paz, a segurança ou a estabilidade do Sudão do Sul”; por “ações ou 
políticas que tenham como objetivo ou efeito expandir ou prolongar o conflito no Sudão do Sul, ou obstruir as 
conversações ou processos de reconciliação ou de paz, incluindo as violações do acordo de cessação das hostilidades”; 
“atos contra civis, incluindo mulheres e crianças, cometendo atos de violência (incluindo assassínios, mutilações, tortura 
ou violações ou outros atos de violência sexual), raptos, desaparecimentos forçados, deslocações forçadas, ou ataques 
contra escolas, hospitais, locais religiosos, ou locais onde os civis procurem refúgio, ou adotando uma conduta que 
constitua um grave abuso ou violação dos direitos humanos ou uma violação do direito internacional humanitário;” e 
como dirigente “de uma entidade, incluindo o Governo do Sudão do Sul, a oposição, as milícias, ou outro grupo que se 
tenha envolvido em qualquer uma das atividades descritas nos pontos 6 e 7, ou cujos membros se tenham envolvido 
nas mesmas atividades”. 

Informações complementares 

Simon Gatwech Dual (Gatwech Dual) participou em ações ou políticas que ameaçam a paz, a segurança ou a 
estabilidade do Sudão do Sul e é um líder do Movimento de Libertação do Povo do Sudão na Oposição (SPLM-IO), uma 
entidade que participou em ações ou políticas que ameaçam a paz, a segurança ou a estabilidade do Sudão do Sul e atos 
contra civis, incluindo mulheres e crianças, cometendo atos de violência. 
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Gatwech Dual é o Chefe de Estado-Maior do SPLM-IO, tendo sido anteriormente o comandante das forças da oposição 
no Estado de Jonglei. 

Entre 2014 e 2015, Gatwech Dual tinha um grande número de homens sob o seu comando e operava de forma algo 
autónoma ao dirigir os ataques. Gatwech Dual supervisiona também o destacamento do SPLM-IO e, provavelmente 
também o destacamento de algumas das forças do Exército Branco (a milícia Nuer composta por jovens). 

No final de abril de 2014, as forças sob o comando geral de Gatwech Dual estavam a conquistar território no Estado de 
Jonglei enquanto avançavam em direção a Bor, a capital do Estado. Gatwech Dual poderá ter usado as notícias relativas 
ao ataque de 17 de abril de 2014 no complexo da ONU em Bor contra pessoas de etnia Nuer deslocadas internamente 
para incitar as suas tropas a procurar vingança. O Mecanismo de Acompanhamento e Verificação da IGAD nos Estados 
do Alto Nilo, de Jonglei e da Unidade também mencionou as forças sob o comando de Gatwech Dual no seu resumo de 
violações do cessar-fogo, de 14 de agosto de 2014. 

As forças de Gatwech Dual levaram a cabo um ataque no Estado de Jonglei, no início de fevereiro de 2015. Desde 
março de 2015, Gatwech Dual atentou contra a paz no Estado de Jonglei através de ataques contra a população civil. 

Em finais de abril de 2015, Gatwech Dual esteve envolvido no planeamento e na coordenação de ataques-surpresa 
contra as forças governamentais do Sudão do Sul no Estado do Alto Nilo. O relatório de resumo de violações das 
hostilidades relativo a 12-31 de maio de 2015 do Mecanismo de Acompanhamento e Verificação da IGAD enumera 
infrações cometidas por forças da oposição sob o comando de Gatwech, incluindo um ataque contra forças governa
mentais em Ayod. 

As forças do SPLM-IO sob o comando de Gatwech Dual cometeram atos de violência contra mulheres, crianças e civis. 
Gatwech Dual deu alegadamente ordens a unidades sob o seu comando para matar prisioneiros de guerra de etnia 
Dinka, mulheres e crianças, e agentes sob o seu comando declararam que as forças da oposição não devem fazer 
distinções entre as diferentes tribos Dinka e devem matar todos os seus membros. 

3. James Koang CHUOL (t.c.p.: a) James Koang Chol Ranley b) James Koang Chol c) Koang Chuol Ranley d) James 
Koang Chual Data de nascimento: 1961 Nacionalidade: Sudão do Sul N.o de passaporte: R00012098, Sudão do Sul 
Data de designação pela ONU:1 de julho de 2015 

Outras informações: Nomeado comandante da Divisão Especial do Exército Popular de Libertação do Sudão na 
Oposição (EPLS-IO) em dezembro de 2014. As suas forças participaram em ataques contra civis. Em fevereiro de 2014, 
as forças sob o seu comando atacaram campos das Nações Unidas, hospitais, igrejas e escolas, envolvendo-se em 
violações, atos de tortura e de destruição de propriedade generalizados, numa tentativa de expulsar civis, soldados e 
agentes da polícia aliados do governo. 

Informações provenientes do resumo descritivo dos motivos de inclusão na lista fornecido pelo Comité das Sanções: 

James Koang Chuol (Koang) foi incluído na lista em 1 de julho de 2015 em conformidade com os pontos 6, 7, 
alínea a), 7, alínea d), e 8 da Resolução 2206 (2015) como uma das pessoas, “responsáveis, cúmplices ou implicadas, 
direta ou indiretamente, em ações ou políticas que ameacem a paz, a segurança ou a estabilidade do Sudão do Sul”; por 
“ações ou políticas que tenham como objetivo ou efeito expandir ou prolongar o conflito no Sudão do Sul, ou obstruir 
as conversações ou processos de reconciliação ou de paz, incluindo as violações do acordo de cessação das hostilidades”; 
“atos contra civis, incluindo mulheres e crianças, cometendo atos de violência (incluindo assassínios, mutilações, tortura 
ou violações ou outros atos de violência sexual), raptos, desaparecimentos forçados, deslocações forçadas, ou ataques 
contra escolas, hospitais, locais religiosos, ou locais onde os civis procurem refúgio, ou adotando uma conduta que 
constitua um grave abuso ou violação dos direitos humanos ou uma violação do direito internacional humanitário”; e 
como dirigente “de uma entidade, incluindo o Governo do Sudão do Sul, a oposição, as milícias, ou outro grupo que se 
tenha envolvido em qualquer uma das atividades descritas nos pontos 6 e 7, ou cujos membros se tenham envolvido 
nas mesmas atividades”. 

Informações complementares 

James Koang Chuol (Koang) ameaçou a paz, a segurança ou a estabilidade do Sudão do Sul no seu posto de dirigente 
das forças antigovernamentais no Estado da Unidade, Sudão do Sul, cujos membros atacaram civis, incluindo mulheres e 
crianças, cometendo assassínios e atos de violência sexual, e atacaram escolas, hospitais, locais religiosos e locais onde os 
civis procuravam refúgio. 

Koang desertou do seu posto de comandante da Quarta Divisão do Exército Popular de Libertação do Sudão (EPLS) em 
dezembro de 2013. Sob as ordens de Koang, os soldados desertores executaram 260 dos seus camaradas na base militar 
antes de atacarem e matarem civis na capital do estado, Bentiu. 
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Koang foi nomeado comandante da Divisão Especial do Exército Popular de Libertação do Sudão na Oposição (EPLS-IO) 
em dezembro de 2014. Neste novo posto, Koang liderou ataques contras as forças governamentais nos condados de 
Renk e Maban do Estado do Alto Nilo, em janeiro de 2015. Estes ataques foram citados como violações do acordo de 
cessação das hostilidades pelo Mecanismo de Acompanhamento e Verificação da Autoridade Intergovernamental para o 
Desenvolvimento. 

Em fevereiro de 2014, após o comando das forças antigovernamentais no Estado da Unidade ter sido entregue a Koang, 
estas forças atacaram campos das Nações Unidas, hospitais, igrejas e escolas, envolvendo-se em violações, atos de tortura 
e de destruição de propriedade generalizados, numa tentativa de expulsar civis, soldados e agentes da polícia aliados do 
governo. Em 14 e 15 de abril de 2014, as forças de Koang capturaram Bentiu após pesados combates e atacaram civis. 
Em incidentes separados numa mesquita, numa igreja e num campo de distribuição de alimentos abandonado em 
Bentiu, as forças de Koang separaram os civis que aí se tinham refugiado por etnicidade e nacionalidade antes de 
cometerem execuções seletivas, que resultaram em pelo menos 200 mortos e 400 feridos. Em meados de setembro 
de 2014, Koang alegadamente ordenou às suas forças que atacassem civis da etnia Dinka durante um ataque no Estado 
do Alto Nilo. 

4. Santino Deng WOL (t.c.p.: a) Santino Deng Wuol b) Santino Deng Kuol 

Título: Major-General Designação: Comandante da Terceira Divisão do EPLS Data de nascimento: 9 de novembro de 
1962 Local de nascimento: Aweil, Sudão/Sudão do Sul Data de designação pela ONU: 1 de julho de 2015 Outras 
informações: Liderou e dirigiu ações militares contra forças da oposição e conduziu movimentos de tropas provoca
tórios em violação do acordo de cessação das hostilidades. Durante o mês de maio de 2015, as forças sob o seu 
comando mataram crianças, mulheres e idosos, queimaram propriedades e roubaram gado ao avançarem pelo Estado da 
Unidade na direção do campo de petróleo de Thorjath. 

Informações provenientes do resumo descritivo dos motivos de inclusão na lista fornecido pelo Comité das Sanções: 

Santino Deng Wol foi incluído na lista em 1 de julho de 2015 em conformidade com os pontos 7, 
alínea a), 7, alínea d), e 8 da Resolução 2206 (2015) por “ações ou políticas que tenham como objetivo ou efeito 
expandir ou prolongar o conflito no Sudão do Sul, ou obstruir as conversações ou processos de reconciliação ou de paz, 
incluindo violações do acordo de cessação das hostilidades”; “atos contra civis, incluindo mulheres e crianças, cometendo 
atos de violência (incluindo assassínios, mutilações, tortura ou violações ou outros atos de violência sexual), raptos, 
desaparecimentos forçados, deslocações forçadas, ou ataques contra escolas, hospitais, locais religiosos, ou locais onde os 
civis procurem refúgio, ou adotando uma conduta que constitua um grave abuso ou violação dos direitos humanos ou 
uma violação do direito internacional humanitário”; e como dirigente “de uma entidade, incluindo o Governo do Sudão 
do Sul, a oposição, as milícias, ou outro grupo que se tenha envolvido em qualquer uma das atividades descritas nos 
pontos 6 e 7, ou cujos membros se tenham envolvido nas mesmas atividades”. 

Informações complementares 

Santino Deng Wol (Deng Wol) é Major-General do Exército Popular de Libertação do Sudão e comandante da Terceira 
Divisão do EPLS, uma entidade militar do Sudão do Sul envolvida em ações que prolongaram o conflito no Sudão do 
Sul, incluindo violações do acordo de cessação das hostilidades de janeiro de 2014 e do acordo de 9 de maio de 2014 
para resolver a crise no Sudão do Sul (acordo de maio), que constituía um novo compromisso com o acordo de 
cessação das hostilidades. 

Deng Wol liderou e dirigiu ações militares contra forças da oposição e conduziu movimentos de tropas provocatórios 
em violação do acordo de cessação das hostilidades. 

Pouco tempo depois de os negociadores das duas partes terem acordado em cessar as hostilidades, DENG WOL 
preparou as suas forças para avançarem sobre a cidade de Leer no Estado da Unidade. As suas forças posteriormente 
emboscaram e bombardearam combatentes rebeldes perto de Leer. 

Em meados de abril de 2014, as forças de Deng Wol prepararam-se alegadamente para retomar Bentiu às forças antigo
vernamentais. No final desse mês, as forças de Deng Wol capturaram Mayom após uma violenta batalha em que 
mataram mais de 300 elementos das forças da oposição. Posteriormente, no início de maio de 2014, as forças de Deng 
Wol capturaram Tor Abyad, matando elementos das forças da oposição. Pouco tempo depois, as forças do EPLS, 
incluindo as de Deng Wol, atacaram e recapturaram a cidade de Wang Kai no Estado da Unidade. Deng Wol autorizou 
as suas forças a matar todas as pessoas armadas ou escondidas nas casas, e ordenou-lhes que queimassem todas as casas 
onde se encontrassem apoiantes da oposição. 

A Terceira Divisão do EPLS, sob o comando de Deng Wol, participou na ofensiva de abril-maio de 2015 no Estado da 
Unidade, em que o EPLS lançou um ataque coordenado para tomar redutos da oposição nos condados de Mayom, Guit, 
Koch, Mayendit e Leer. As forças de Deng Wol mataram crianças, mulheres e idosos, queimaram propriedades e 
roubaram gado ao avançarem pelo Estado da Unidade na direção do campo de petróleo de Thorjath durante o mês de 
maio de 2015. Além disso, no início desse mês, Deng Wol instigou alegadamente a execução dos soldados da oposição 
capturados. 
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5. Marial Chanuong Yol MANGOK (t.c.p.: a) Marial Chinuong b) Marial Chan c) Marial Chanoung Yol d) Marial 
Chinoum Designação: a) Major-General do Exército Popular de Libertação do Sudão b) Comandante, Unidade da 
Guarda Presidencial Data de nascimento: 1 de janeiro de 1960 Local de nascimento: Yirol, Estado dos Lagos Naciona
lidade: Sudão do Sul N.o de passaporte: R00005943, Sudão do Sul 

Data de designação pela ONU: 1 de julho de 2015 Outras informações: A sua Guarda Presidencial liderou o 
massacre de civis da etnia Nuer em Juba e arredores, muitos dos que foram enterrados em valas comuns. Numa destas 
valas estavam alegadamente enterrados entre 200 e 300 civis. 

Informações provenientes do resumo descritivo dos motivos de inclusão na lista fornecido pelo Comité das Sanções: 

Marial Chanuong Yol Mangok foi incluído na lista em 1 de julho de 2015 em conformidade com os pontos 7, alínea a), 
7, alínea d), e 8 da Resolução 2206 (2015) por “ações ou políticas que tenham como objetivo ou efeito expandir ou 
prolongar o conflito no Sudão do Sul, ou obstruir as conversações ou processos de reconciliação ou de paz, incluindo 
violações do acordo de cessação das hostilidades”; “planeamento, direção ou prática, no Sudão do Sul, de atos que 
violem o direito internacional aplicável em matéria de direitos humanos ou o direito internacional humanitário ou que 
constituam violações dos direitos humanos”; “atos contra civis, incluindo mulheres e crianças, cometendo atos de 
violência (incluindo assassínios, mutilações, tortura ou violações ou outros atos de violência sexual), raptos, desapareci
mentos forçados, deslocações forçadas, ou ataques contra escolas, hospitais, locais religiosos, ou locais onde os civis 
procurem refúgio, ou adotando uma conduta que constitua um grave abuso ou violação dos direitos humanos ou uma 
violação do direito internacional humanitário”; e como dirigente “de uma entidade, incluindo o Governo do Sudão do 
Sul, a oposição, as milícias, ou outro grupo que se tenha envolvido em qualquer uma das atividades descritas nos pontos 
6 e 7, ou cujos membros se tenham envolvido nas mesmas atividades”. 

Informações complementares 

Mangok é o Comandante da Guarda Presidencial do Governo do Sudão do Sul, que conduziu as operações em Juba após 
os confrontos que tiveram início em 15 de dezembro de 2013. Mangok executou ordens para desarmar soldados da 
etnia Nuer e ordenou, em seguida, a utilização de tanques para atacar figuras políticas em Juba, matando 22 guarda-
-costas desarmados do líder da oposição Riek Machar e sete guarda-costas do antigo Ministro do Interior Gier Chuang 
Aluong. 

Nas operações iniciais em Juba, de acordo com numerosos e credíveis relatos, a Guarda Presidencial de Mangok liderou 
o massacre de civis da etnia Nuer em Juba, muitos dos quais foram enterrados em valas comuns. Numa destas valas 
estavam alegadamente enterrados entre 200 e 300 civis. 

6. Peter GADET (t.c.p.: a) Peter Gatdet Yaka b) Peter Gadet Yak c) Peter Gadet Yaak d) Peter Gatdet Yaak e) Peter Gatdet 
f) Peter Gatdeet Yaka 

Data de nascimento: Entre 1957 e 1959 Local de nascimento: a) Condado de Mayom Estado da Unidade b) Mayan, 
Estado da Unidade Data de designação pela ONU: 1 de julho de 2015 

Outras informações: Nomeado Chefe do Estado-Maior Adjunto das Operações do EPLS-IO em 21 de dezembro 
de 2014. Durante o assalto a Bentiu em abril de 2014, as forças sob o seu comando atacaram civis, incluindo mulheres, 
tendo nomeadamente cometido execuções seletivas com base na etnicidade. 

Peter Gadet foi incluído na lista em 1 de julho de 2015 em conformidade com os pontos 7, alínea a), 7, alínea d), e 8 da 
resolução 2206 (2015) por “ações ou políticas que tenham como objetivo ou efeito expandir ou prolongar o conflito no 
Sudão do Sul, ou obstruir as conversações ou processos de reconciliação ou de paz, incluindo violações do acordo de 
cessação das hostilidades”; “atos contra civis, incluindo mulheres e crianças, cometendo atos de violência (incluindo 
assassínios, mutilações, tortura ou violações ou outros atos de violência sexual), raptos, desaparecimentos forçados, 
deslocações forçadas, ou ataques contra escolas, hospitais, locais religiosos, ou locais onde os civis procurem refúgio, ou 
adotando uma conduta que constitua um grave abuso ou violação dos direitos humanos ou uma violação do direito 
internacional humanitário”; “recrutamento de crianças por grupos armados ou forças armadas no contexto do conflito 
armado no Sudão do Sul”; e como dirigente “de uma entidade, incluindo o Governo do Sudão do Sul, a oposição, as 
milícias, ou outro grupo que se tenha envolvido em qualquer uma das atividades descritas nos pontos 6 e 7, ou cujos 
membros se tenham envolvido nas mesmas atividades”. 

Informações complementares 

Peter Gadet é o Comandante das forças do Exército Popular de Libertação do Sudão na Oposição (EPLS-IO) que 
participaram em ações que prolongaram o conflito no Sudão do Sul, incluindo violações do acordo de cessação de 
hostilidades de janeiro de 2014. 
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As forças lideradas por Gadet atacaram e tomaram Kaka, Estado do Alto Nilo, ao Exército Popular de Libertação do 
Sudão (EPLS) no final de março de 2014. Posteriormente Gadet foi transferido do Estado de Jonglei para Bentiu, onde foi 
nomeado Governador Militar do Estado da Unidade a fim de ajudar as forças antigovernamentais a mobilizar a 
população predominantemente Bol Nuer. Subsequentemente, Gadet liderou ataques do EPLS-IO no Estado da Unidade. 
As forças de Gadet foram responsáveis por danificar uma refinaria de petróleo parcialmente construída por uma 
empresa russa no Estado da Unidade. As forças de Gadet também assumiram o controlo das áreas de Tor Abyad e Kilo 
30 nos campos de petróleo do Estado da Unidade. 

A partir de meados de abril de 2014, 50 000 elementos das forças antigovernamentais cercaram Malakal como 
preparação para um ataque a Bentiu. Em 15 de abril de 2014, as forças de Gadet atacaram e tomaram o controlo de 
Bentiu, antes de posteriormente perderem o controlo da cidade. Durante o assalto a Bentiu em abril de 2014, as forças 
sob o comando de Gadet atacaram civis, incluindo mulheres, tendo nomeadamente cometido execuções seletivas com 
base na etnicidade. 

Em junho de 2014, Peter Gadet emitiu uma diretiva dirigida aos comandantes do EPLS-IO para recrutar jovens em todos 
os condados controlados pelos rebeldes. 

Entre 25 e 29 de outubro de 2014, as forças sob o comando de Gadet cercaram e atacaram Bentiu e Rubkona, tomando 
brevemente a cidade de Bentiu em 29 de outubro antes de se retirarem. 

Em 21 de dezembro de 2014, Gadet foi nomeado Chefe do Estado-Maior Adjunto das Operações do EPLS-IO. Na 
sequência desta nomeação, as forças do EPLS-IO foram citadas pelo Mecanismo de Acompanhamento e Verificação da 
Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento por diversas violações do acordo de cessação das hostilidades 
nos Estados da Unidade, do Alto Nilo e de Jonglei. 

B. PESSOAS COLETIVAS, ENTIDADES E ORGANISMOS»  
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REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2015/1113 DA COMISSÃO 

de 6 de maio de 2015 

que altera o Regulamento (CE) n.o 1236/2005 do Conselho relativo ao comércio de determinadas 
mercadorias suscetíveis de serem utilizadas para aplicar a pena de morte ou infligir tortura ou 

outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes 

A COMISSÃO EUROPEIA, 

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1236/2005 do Conselho, de 27 de junho de 2005, relativo ao comércio de 
determinadas mercadorias suscetíveis de serem utilizadas para aplicar a pena de morte ou infligir tortura ou outras 
penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes (1), nomeadamente o artigo 12.o, 

Considerando o seguinte: 

(1)  O anexo I do Regulamento (CE) n.o 1236/2005 contém a lista das autoridades competentes a quem foram 
atribuídas funções específicas relativamente à aplicação do referido regulamento. 

(2)  A Bélgica, a Bulgária, a Dinamarca, a Alemanha, a Estónia, a Irlanda, a Espanha, a França, a Croácia, a Letónia, a 
Lituânia, a Áustria, Portugal, a Roménia, a Eslováquia, a Finlândia e o Reino Unido solicitaram a alteração de 
informações relativas às suas autoridades competentes. 

(3)  É oportuno publicar a lista completa atualizada das autoridades competentes, Por conseguinte, o Regulamento 
(CE) n.o 1236/2005 deve ser alterado em conformidade, 

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO: 

Artigo 1.o 

O anexo I do Regulamento (CE) n.o 1236/2005 é substituído pelo texto que consta do anexo do presente regulamento. 

Artigo 2.o 

O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia. 

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em 
todos os Estados-Membros. 

Feito em Bruxelas, em 6 de maio de 2015. 

Pela Comissão 

O Presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANEXO 

«ANEXO I 

Lista das autoridades referidas nos artigos 8.o e 11.o e endereço da Comissão Europeia para o envio 
das notificações 

A. Autoridades dos Estados-Membros 

BÉLGICA 

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 
Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie 
Dienst Vergunningen 
Vooruitgangstraat 50 
B-1210 Brussel 
BELGIË 

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie 
Direction générale des Analyses économiques et de l'Economie internationale 
Service licences 
Rue du Progrès 50 
B-1210 Bruxelles 
BELGIQUE 

Tel. +32 22776713, +32 22775459 
Fax +32 22775063 
Correio eletrónico: frieda.coosemans@economie.fgov.be 
johan.debontridder@economie.fgov.be 

BULGÁRIA 

Министерство на икономиката 
ул.“Славянска” № 8 
1052 София/Sofia 
БЪЛГАРИЯ/BULGARIA 

Ministry of Economy 
8, Slavyanska Str. 
1052 Sofia 
BULGÁRIA 

Tel. +359 29407771 
Fax +359 29880727 
Correio eletrónico: exportcontrol@mi.government.bg 

REPÚBLICA CHECA 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Licenční správa 
Na Františku 32 
110 15 Praha 1 
ČESKÁ REPUBLIKA 

Tel. +420 224907638 
Fax +420 224214558 
Correio eletrónico: dual@mpo.cz 

DINAMARCA 

Anexo III, n.os 2 e 3 

Justitsministeriet 
Slotsholmsgade 10 
DK-1216 København K 
DANMARK 
Tel. +45 72268400 
Fax +45 33933510 
Correio eletrónico: jm@jm.dk 
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Anexo II e Anexo III, n.os 1 e 4 

Erhvervs- og Vækstministeriet 
Erhvervsstyrelsen 
Eksportkontrol 
Langelinie Allé 17 
DK-2100 København Ø 
DANMARK 

Tel. +45 35291000 
Fax +45 35291001 
Correio eletrónico: eksportkontrol@erst.dk 

ALEMANHA 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
Frankfurter Straße 29—35 
D-65760 Eschborn 
DEUTSCHLAND 

Tel. +49 61969082217 
Fax +49 61969081800 
Correio eletrónico: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de 

ESTÓNIA 

Strateegilise kauba komisjon 
Islandi väljak 1 
15049 Tallinn 
EESTI/ESTONIA 

Tel. +372 6377192 
Fax +372 6377199 
Correio eletrónico: stratkom@vm.ee 

IRLANDA 

Licensing Unit 
Department of Jobs, Enterprise and Innovation 
23 Kildare Street 
Dublin 2 
ÉIRE 

Tel. +353 16312121 
Fax +353 16312562 
Correio eletrónico: exportcontrol@djei.ie 

GRÉCIA 

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής 
Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας 
Ερμού και Κορνάρου 1, 
GR-105 63 Αθήνα/Athens 
ΕΛΛΑΔΑ/GREECE 

Ministry of Development, Competitiveness, Infrastructure, Transport and Networks 
General Directorate for International Economic Policy 
Directorate of Import-Export Regimes, Trade Defence Instruments 
Ermou and Kornarou 1, 
GR-105 63 Athens 
GREECE 

Tel. +30 2103286021-22, +30 2103286051-47 
Fax +30 2103286094 
Correio eletrónico: e3a@mnec.gr, e3c@mnec.gr 
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ESPANHA 

Subdirección General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso 
Secretaría de Estado de Comercio 
Ministerio de Economía y Competitividad 
Paseo de la Castellana 162, planta 7 
E-28046 Madrid 
ESPAÑA 

Tel. +34 913492587 
Fax + 34 913492470 
Correio eletrónico: sgdefensa.sscc@comercio.mineco.es 

FRANÇA 

Ministère des finances et des comptes publics 
Direction générale des douanes et droits indirects 
Bureau E2 
11 Rue des Deux Communes 
F-93558 Montreuil Cedex 
FRANCE 

Tel. + 33 1 57 53 43 98 
Fax + 33 1 57 53 48 32 
Correio eletrónico: dg-e2@douane.finances.gouv.fr 

CROÁCIA 

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 
Samostalni sektor za trgovinsku politiku i gospodarsku multilateralu 
Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8 
10 000 Zagreb 
Republika Hrvatska 

Tel. +385 16444625 (626) 
Fax + 385 16444 601 

ITÁLIA 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale 
Divisione IV 
Viale Boston, 25 
00144 Roma 
ITALIA 

Tel. +39 0659932439 
Fax +39 0659647506 
Correio eletrónico: polcom4@mise.gov.it 

CHIPRE 

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
Υπηρεσία Εμπορίου 
Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγών/Εξαγωγών 
Ανδρέα Αραούζου 6 
CY-1421 Λευκωσία 
ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS 

Ministry of Commerce, Industry and Tourism 
Trade Service 
Import/Export Licensing Unit 
6 Andreas Araouzos Street 
CY-1421 Nicosia 
CYPRUS 

Tel. +357 22867100, +357 22867197 
Fax +357 22375443 
Correio eletrónico: pevgeniou@mcit.gov.cy 
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LETÓNIA 

Ārlietu ministrija 
K. Valdemāra iela 3 
LV-1395 Rīga 
LATVIJA 

Tel. +371 67016426 
Fax +371 67828121 
Correio eletrónico: mfa.cha@mfa.gov.lv 

LITUÂNIA 

Anexo II e Anexo III, n.os 1, 2 e 3: 

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 
Viešosios policijos valdybos Licencijavimo skyrius 
Saltoniškių g. 19 
LT-08105 Vilnius 
LIETUVA/LITHUANIA 
Tel. +370 82719767 
Fax +370 52719976 
Correio eletrónico: leidimai.pd@policija.lt 

Anexo III, n.o 4 

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 
Žirmūnų g. 139 A, 
LT-09120 Vilnius 
LIETUVA/LITHUANIA 

Tel. +370 852639264 
Fax +370 852639265 
Correio eletrónico: vvkt@vvkt.lt 

LUXEMBURGO 

Ministère de l’Economie 
Office des Licences 
19-21, boulevard Royal 
L-2449 Luxembourg 
BP 113/L-2011 Luxembourg 
LUXEMBOURG 

Tel. +352 226162 
Fax +352 466138 
Correio eletrónico: office.licences@eco.etat.lu 

HUNGRIA 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 
Németvölgyi út 37-39 
H-1124 Budapest 
MAGYARORSZÁG/HUNGARY 

Tel. +36 14585599 
Fax +36 14585885 
Correio eletrónico: armstrade@mkeh.gov.hu 

MALTA 

Dipartiment tal-Kummerċ 
Servizzi ta' Kummerċ 
Lascaris 
Valletta VLT2000 
MALTA 

10.7.2015 L 182/14 Jornal Oficial da União Europeia PT     

mailto:mfa.cha@mfa.gov.lv
mailto:leidimai.pd@policija.lt
mailto:vvkt@vvkt.lt
mailto:office.licences@eco.etat.lu
mailto:armstrade@mkeh.gov.hu


Commerce Department 
Trade Services 
Lascaris 
Valletta VLT2000 
MALTA 

Tel. +356 21242270 
Fax +356 25690286 

PAÍSES BAIXOS 

Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen 
Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek 
Bezuidenhoutseweg 67 
Postbus 20061 
2500 EB Den Haag 
NEDERLAND 

Tel. +31 703485954, +31 703484652 

ÁUSTRIA 

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 
Abteilung “Außenwirtschaftskontrolle” C2/9 
Stubenring 1 
A-1011 Wien 
ÖSTERREICH 

Tel. +43 1711008341 
Fax +43 1711008366 
Correio eletrónico: post.c29@bmwfw.gv.at 

POLÓNIA 

Ministerstwo Gospodarki 
Departament Handlu i Usług 
Plac Trzech Krzyży 3/5 
00-507 Warszawa 
POLSKA/POLAND 

Tel. +48 226935553 
Fax +48 226934021 
Correio eletrónico: SekretariatDHU@mg.gov.pl 

PORTUGAL 

Ministério das Finanças 
AT- Autoridade Tributária e Aduaneira 
Direção de Serviços de Licenciamento 
Rua da Alfândega, n. 5, r/c 
P-1149-006 Lisboa 
PORTUGAL: 

Tel. +351 218813843 
Fax +351 218813986 
Correio eletrónico: dsl@at.gov.pt 

ROMÉNIA 

Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului 
Departamentul pentru Comerț Exterior și Relații Internaționale 
Direcția Politici Comerciale 
Calea Victoriei nr. 152 
București, sector 1 
Cod poștal 010096 
ROMÂNIA 

Tel. 0040214010552, 0040214010504, 0040214010507 
Fax 0040214010568, 0040213150454 
Correio eletrónico: adrian.berezintu@dce.gov.ro 
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ESLOVÉNIA 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Direktorat za turizem in internacionalizacijo 
Kotnikova 5 
1000 Ljubljana 
Republika Slovenija 

Tel. +386 14003521 
Fax +386 14003611 

ESLOVÁQUIA 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
Odbor výkonu obchodných opatrení 
Mierová 19 
827 15 Bratislava 
SLOVENSKO 

Tel. +421 248542163 
Fax +421 243423915 
Correio eletrónico: lucia.filipkova@economy.gov.sk 

FINLÂNDIA 

Sisäministeriö 
Poliisiosasto 
PL 26 
FI-00023 VALTIONEUVOSTO 
FINLAND 

Inrikesministeriet 
Polisavdelningen 
PB 26 
FI-00023 STATSRÅDET 
SUOMI/FINLAND 

Tel. +358 295480171 
Fax +358 916044635 
Correio eletrónico: kirjaamo@intermin.fi 

SUÉCIA 

Kommerskollegium 
PO Box 6803 
SE-113 86 Stockholm 
SVERIGE 

Tel. +46 86904800 
Fax +46 8306759 
Correio eletrónico: registrator@kommers.se 

REINO UNIDO 

Importação de mercadorias enumeradas no anexo II: 

Department for Business, Innovation and Skills (BIS) 
Import Licensing Branch (ILB) 

Correio eletrónico: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk 

Exportação de mercadorias enumeradas nos anexos II ou III e prestação de assistência técnica relacionada com mercadorias 
enumeradas no anexo II, como referido no artigo 3.o, n.o 1, e no artigo 4.o, n.o 1: 

Department for Business, Innovation and Skills (BIS) 
Export Control Organisation 
1 Victoria Street 
London 
SW1H 0ET 
UNITED KINGDOM 

Tel. +44 2072154594 
Fax +44 2072152635 
Correio eletrónico: Jeanette.Rosenberg@bis.gsi.gov.uk 
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B. Endereço da Comissão Europeia para o envio de notificações 

Comissão Europeia 
Serviço dos Instrumentos de Política Externa 
Gabinete EEAS 02/309 
B-1049 Bruxelles/Brussel 
BÉLGICA 

Correio eletrónico: relex-sanctions@ec.europa.eu»  
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REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2015/1114 DA COMISSÃO 

de 9 de julho de 2015 

relativo à autorização de L-valina produzida por Escherichia coli como aditivo em alimentos para 
animais de todas as espécies e que altera o Regulamento (CE) n.o 403/2009 e os Regulamentos de 

Execução (UE) n.o 848/2014 e (UE) n.o 1236/2014 

(Texto relevante para efeitos do EEE) 

A COMISSÃO EUROPEIA, 

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1831/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de setembro 
de 2003, relativo aos aditivos destinados à alimentação animal (1), nomeadamente o artigo 9.o, n.o 2, e o artigo 13.o, 
n.o 2, 

Considerando o seguinte: 

(1)  O Regulamento (CE) n.o 1831/2003 determina que os aditivos destinados à alimentação animal carecem de 
autorização e estabelece as condições e os procedimentos para a concessão ou alteração dessa autorização. 

(2)  Em conformidade com o artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 1831/2003, foram apresentados dois pedidos de 
autorização relativos à L-valina. Esses pedidos foram acompanhados dos dados e documentos exigidos ao abrigo 
do artigo 7.o, n.o 3, do Regulamento (CE) n.o 1831/2003. 

(3)  Os pedidos referem-se à autorização de L-valina produzida por Escherichia coli NITE SD 00066 e L-valina 
produzida por Escherichia coli NITE BP-01755 como aditivo em alimentos para animais de todas as espécies, a 
classificar na categoria de aditivos designada por «aditivos nutritivos». 

(4)  A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos («Autoridade») concluiu, nos seus pareceres de 
9 de dezembro de 2014 (2) e de 29 de abril de 2015 (3), que, nas condições de utilização propostas, a L-valina 
produzida por Escherichia coli NITE SD 00066 e por Escherichia coli NITE BP-01755 não tem efeitos adversos na 
saúde animal, na saúde humana, nem no ambiente e é considerada uma fonte eficaz do aminoácido essencial L-
-valina na alimentação animal. A Autoridade considera que não é necessário estabelecer requisitos específicos de 
monitorização pós-comercialização. Corroborou igualmente o relatório sobre o método de análise do aditivo em 
alimentos para animais apresentado pelo laboratório de referência instituído pelo Regulamento (CE) 
n.o 1831/2003. 

(5)  A avaliação dessa substância revela que estão preenchidas as condições de autorização referidas no artigo 5.o do 
Regulamento (CE) n.o 1831/2003. Por conseguinte, deve ser autorizada a utilização da referida substância, tal 
como se especifica no anexo do presente regulamento. 

(6)  O Regulamento (CE) n.o 403/2009 da Comissão (4) e os Regulamentos de Execução (UE) n.o 848/2014 (5) e (UE) 
n.o 1236/2014 (6) da Comissão autorizaram a L-valina como aditivo nutritivo para a alimentação animal. A fim 
de clarificar que estes aditivos têm o mesmo grau de pureza e não contêm resíduos dos microrganismos 
produtores, o respetivo número de identificação deve ser harmonizado, mesmo que sejam produzidos a partir de 
microrganismos diferentes. 

(7)  Consequentemente, o requisito de rotulagem da L-valina nas matérias-primas para a alimentação animal e nos 
alimentos compostos para animais, juntamente com o número de identificação, é obsoleto. 

(8)  Por conseguinte, o Regulamento (CE) n.o 403/2009 da Comissão e os Regulamentos de Execução (UE) 
n.o 848/2014 e (UE) n.o 1236/2014 da Comissão devem ser alterados em conformidade. 
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(1) JO L 268 de 18.10.2003, p. 29. 
(2) EFSA Journal (2015); 13(1):3965. 
(3) EFSA Journal (2015); 13(5):4110. 
(4) Regulamento (CE) n.o 403/2009 da Comissão, de 14 de maio de 2009, relativo à autorização de uma preparação de L-valina como 

aditivo em alimentos para animais (JO L 120 de 15.5.2009, p. 3). 
(5) Regulamento de Execução (UE) n.o 848/2014 da Comissão, de 4 de agosto de 2014, relativo à autorização de L-valina produzida por 

Corynebacterium glutamicum como aditivo em alimentos para animais de todas as espécies e que altera o Regulamento (CE) n.o 403/2009 
no que diz respeito à rotulagem do aditivo para alimentação animal L-valina (JO L 232 de 5.8.2014, p. 13). 

(6) Regulamento de Execução (UE) n.o 1236/2014 da Comissão, de 18 de novembro de 2014, relativo à autorização de L-valina produzida 
por Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) como aditivo em alimentos para animais de todas as espécies (JO L 332 de 19.11.2014, 
p. 26). 



(9)  Dado que não existem motivos de segurança que exijam a aplicação imediata das alterações das condições de 
autorização, é adequado prever um período transitório para que as partes interessadas possam preparar-se para 
dar cumprimento aos novos requisitos decorrentes da autorização. 

(10)  As medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do Comité Permanente dos 
Vegetais, Animais e Alimentos para Consumo Humano e Animal, 

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO: 

Artigo 1.o 

Autorização 

A substância especificada no anexo, pertencente à categoria de aditivos designada por «aditivos nutritivos» e ao grupo 
funcional «aminoácidos, os seus sais e análogos», é autorizada como aditivo em alimentos para animais nas condições 
estabelecidas no referido anexo. 

Artigo 2.o 

Alteração do Regulamento (CE) n.o 403/2009 

O anexo do Regulamento (CE) n.o 403/2009 é alterado do seguinte modo:  

1. Na primeira coluna, o texto «3c3.7.1» é substituído pelo texto «3c370».  

2. Na nona coluna, é suprimido o segundo parágrafo. 

Artigo 3.o 

Alteração do Regulamento de Execução (UE) n.o 848/2014 

Na nona coluna do anexo do Regulamento de Execução (UE) n.o 848/2014, é suprimido o segundo parágrafo. 

Artigo 4.o 

Alteração do Regulamento de Execução (UE) n.o 1236/2014 

O anexo do Regulamento de Execução (UE) n.o 1236/2014 é alterado do seguinte modo:  

1. Na primeira coluna, o texto «3c369» é substituído pelo texto «3c370».  

2. Na nona coluna, é suprimido o ponto 3. 

Artigo 5.o 

Medidas transitórias 

1. A L-valina autorizada pelo Regulamento (CE) n.o 403/2009 e pelos Regulamentos de Execução (UE) n.o 848/2014 
e (UE) n.o 1236/2014 e as pré-misturas que a contenham e que tenham sido produzidas e rotuladas antes de 
30 de janeiro de 2016 em conformidade com as regras aplicáveis antes de 30 de julho de 2015 podem continuar a ser 
colocadas no mercado e utilizadas até que se esgotem as suas existências. 

2. Os alimentos compostos para animais e as matérias-primas para alimentação animal que contenham a substância 
especificada no n.o 1 e que tenham sido produzidos e rotulados antes de 30 de julho de 2016 em conformidade com as 
regras aplicáveis antes de 30 de julho de 2015 podem continuar a ser colocados no mercado e utilizados até que se 
esgotem as suas existências. No que se refere aos alimentos destinados a animais não utilizados na alimentação humana, 
o período para produção e rotulagem referido na primeira frase termina em 30 de julho de 2017. 
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Artigo 6.o 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia. 

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em 
todos os Estados-Membros. 

Feito em Bruxelas, em 9 de julho de 2015. 

Pela Comissão 

O Presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANEXO 

Número de 
identificação 

do aditivo 

Nome do 
detentor da 
autorização 

Aditivo Composição, fórmula química, descrição e 
método analítico 

Espécie ou 
categoria 

animal 

Idade 
máxima 

Teor 
mínimo 

Teor 
máximo 

Outras disposições 
Fim do 

período de 
autorização mg/kg de alimento 

completo com um teor de 
humidade de 12 % 

Categoria: aditivos nutritivos. Grupo funcional: aminoácidos, os seus sais e análogos 

3c370 — L-valina Composição do aditivo 

L-valina, no mínimo, 98 % (em relação à 
matéria seca) 

Caracterização da substância ativa 

L-valina (ácido (2S)-2-amino-3-metilbuta
noico) produzida por fermentação com Es
cherichia coli NITE SD 00066 ou Escherichia 
coli NITE BP-01755 

Fórmula química: C5H11NO2 

Número CAS: 72-18-4 

Método analítico (1) 

Para a determinação da L-valina no aditivo 
para alimentação animal: Food Chemical Co
dex «L-valine monograph». 

Para a determinação da valina em pré-mistu
ras, alimentos compostos para animais e ma
térias-primas para alimentação animal: 

cromatografia de troca iónica com derivati
zação pós-coluna e deteção espectrofotomé
trica (HPLC/VIS) — Regulamento (CE) 
n.o 152/2009 da Comissão (2). 

Todas as 
espécies 

—   1.  O teor de humidade deve 
ser indicado na rotula
gem. 

2. Para segurança dos utili
zadores: devem utilizar-se 
equipamentos de proteção 
respiratória, óculos e lu
vas durante o manusea
mento. 

30 de julho 
de 2025 

(1)  Os detalhes dos métodos analíticos estão disponíveis no seguinte endereço do laboratório de referência: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
(2)  JO L 54 de 26.2.2009, p. 1.   
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REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2015/1115 DA COMISSÃO 

de 9 de julho de 2015 

que renova a aprovação da substância ativa piridato, em conformidade com o Regulamento (CE) 
n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à colocação de produtos 
fitofarmacêuticos no mercado, e que altera o anexo do Regulamento de Execução (UE) 

n.o 540/2011 da Comissão 

(Texto relevante para efeitos do EEE) 

A COMISSÃO EUROPEIA, 

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro de 2009, 
relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado e que revoga as Diretivas 79/117/CEE e 91/414/CEE do 
Conselho (1), nomeadamente o artigo 20.o, n.o 1, 

Considerando o seguinte: 

(1)  A aprovação da substância ativa piridato, tal como estabelecida na parte A do anexo do Regulamento de 
Execução (UE) n.o 540/2011 da Comissão (2), expira em 31 de dezembro de 2015. 

(2)  Em conformidade com o artigo 4.o do Regulamento (UE) n.o 1141/2010 da Comissão (3), foi apresentado um 
pedido de renovação da inclusão do piridato no anexo I da Diretiva 91/414/CEE do Conselho (4), dentro do 
prazo previsto naquele artigo. 

(3)  O requerente apresentou os processos complementares exigidos em conformidade com o artigo 9.o do 
Regulamento (UE) n.o 1141/2010. O pedido foi considerado completo pelo Estado-Membro relator. 

(4)  O Estado-Membro relator preparou um relatório de avaliação da renovação em consulta com o Estado-Membro 
correlator e apresentou-o à Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (a seguir designada 
«Autoridade») e à Comissão em 11 de junho de 2013. 

(5)  A Autoridade transmitiu o relatório de avaliação da renovação ao requerente e aos Estados-Membros para que 
apresentassem as suas observações e enviou à Comissão as observações recebidas. A Autoridade também disponi
bilizou ao público o processo complementar sucinto. 

(6)  Em 22 de julho de 2014 (5), a Autoridade transmitiu à Comissão as suas conclusões quanto à possibilidade de o 
piridato cumprir os critérios de aprovação previstos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1107/2009. Em 
11 de dezembro de 2014, a Comissão apresentou ao Comité Permanente dos Vegetais, Animais e Alimentos para 
Consumo Humano e Animal o projeto de relatório de revisão do piridato. 
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(1) JO L 309 de 24.11.2009, p. 1. 
(2) Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 da Comissão, de 25 de maio de 2011, que dá execução ao Regulamento (CE) 

n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à lista de substâncias ativas aprovadas (JO L 153 de 11.6.2011, 
p. 1). 

(3) Regulamento (UE) n.o 1141/2010 da Comissão, de 7 de dezembro de 2010, relativo ao procedimento de renovação da inclusão de um 
segundo grupo de substâncias ativas no anexo I da Diretiva 91/414/CEE do Conselho e à elaboração da lista dessas substâncias (JO L 322 
de 8.12.2010, p. 10). 

(4) Diretiva 91/414/CEE do Conselho, de 15 de julho de 1991, relativa à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado (JO L 230 de 
19.8.1991, p. 1). 

(5) EFSA Journal (2014); 12(8): 3801. Disponível em linha: www.efsa.europa.eu 

http://www.efsa.europa.eu


(7) Determinou-se, relativamente a uma ou mais utilizações representativas de, pelo menos, um produto fitofarma
cêutico que contém a substância ativa, que eram cumpridos os critérios de aprovação previstos no artigo 4.o. 
Consideram-se, portanto, cumpridos esses critérios de aprovação. 

(8)  É, por conseguinte, adequado renovar a aprovação do piridato. 

(9)  A avaliação de risco para a renovação da aprovação do piridato baseia-se num número limitado de utilizações 
representativas que, no entanto, não restringem as utilizações para as quais os produtos fitofarmacêuticos que 
contêm piridato podem ser autorizados. Por conseguinte, é adequado não manter a restrição às utilizações como 
herbicida. 

(10)  Nos termos do artigo 20.o, n.o 3, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, em conjunção com o artigo 13.o, n.o 4, 
do mesmo regulamento, o anexo do Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 deve ser alterado em 
conformidade. 

(11)  O presente regulamento deve aplicar-se a partir do dia seguinte à data de expiração da aprovação da substância 
ativa piridato, como referido no considerando 1. 

(12)  As medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do Comité Permanente dos 
Vegetais, Animais e Alimentos para Consumo Humano e Animal, 

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO: 

Artigo 1.o 

Renovação da aprovação da substância ativa 

É renovada a aprovação da substância ativa piridato, como especificada no anexo I, nas condições previstas no mesmo 
anexo. 

Artigo 2.o 

Alterações do Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 

O anexo do Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 é alterado em conformidade com o anexo II do presente 
regulamento. 

Artigo 3.o 

Entrada em vigor e data de aplicação 

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia. 

É aplicável a partir de 1 de janeiro de 2016. 

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em 
todos os Estados-Membros. 

Feito em Bruxelas, em 9 de julho de 2015. 

Pela Comissão 

O Presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANEXO I 

Denominação comum,  
números de identificação Denominação IUPAC Pureza (1) Data de aprovação Termo da aprovação Disposições específicas 

Piridato 

N.o CAS: 55512-33-9 

N.o CIPAC: 447 

Tiocarbonato de  
S-octilo e O-6-clo
ro-3-fenilpirida
zin-4-ilo 

≥ 900 g/kg 1 de janeiro 
de 2016 

31 de dezembro 
de 2030 

Na aplicação dos princípios uniformes referidos no artigo 29.o, n.o 6, do Re
gulamento (CE) n.o 1107/2009, devem ser tidas em conta as conclusões do 
relatório de revisão do piridato, nomeadamente os apêndices I e II do relató
rio. 

Nessa avaliação global, os Estados-Membros devem estar particularmente 
atentos aos riscos para os organismos aquáticos, as plantas terrestres não vi
sadas e os mamíferos herbívoros. 

As condições de utilização devem incluir, se necessário, medidas de redução 
dos riscos. 

(1)  O relatório de revisão fornece dados suplementares sobre a identidade e as especificações da substância ativa.   
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ANEXO II 

O anexo do Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 é alterado do seguinte modo:  

1) Na parte A, é suprimida a entrada 16 relativa ao piridato.  

2) Na parte B, é aditada a seguinte entrada:  

Denominação comum,  
números de identificação Denominação IUPAC Pureza (*) Data de aprovação Termo da aprovação Disposições específicas 

«87 Piridato 

N.o CAS: 55512-33-9 

N.o CIPAC: 447 

Tiocarbonato de  
S-octilo e O-6-clo
ro-3-fenilpirida
zin-4-ilo 

≥ 900 g/kg 1 de janeiro 
de 2016 

31 de dezembro 
de 2030 

Na aplicação dos princípios uniformes referidos no artigo 29.o, 
n.o 6, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, devem ser tidas em 
conta as conclusões do relatório de revisão do piridato, nomea
damente os apêndices I e II do relatório. 

Nessa avaliação global, os Estados-Membros devem estar parti
cularmente atentos aos riscos para os organismos aquáticos, as 
plantas terrestres não visadas e os mamíferos herbívoros. 

As condições de utilização devem incluir, se necessário, medidas 
de redução dos riscos.» 

(*)  O relatório de revisão fornece dados suplementares sobre a identidade e as especificações da substância ativa.   
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REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2015/1116 DA COMISSÃO 

de 9 de julho de 2015 

que aprova a substância de base lecitina, em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1107/2009 
do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no 

mercado, e que altera o anexo do Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 da Comissão 

(Texto relevante para efeitos do EEE) 

A COMISSÃO EUROPEIA, 

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro de 2009, 
relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado e que revoga as Diretivas 79/117/CEE e 91/414/CEE do 
Conselho (1), nomeadamente o artigo 23.o, n.o 5, em conjugação com o artigo 13.o, n.o 2, 

Considerando o seguinte: 

(1)  Em conformidade com o artigo 23.o, n.o 3, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, a Comissão recebeu, em 
18 de novembro de 2013, um pedido do Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) para a aprovação de 
lecitina como substância de base. O pedido estava acompanhado das informações exigidas pelo artigo 23.o, n.o 3, 
segundo parágrafo. 

(2)  A Comissão solicitou assistência científica à Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos («Autoridade»). 
A Autoridade apresentou à Comissão um relatório técnico sobre a substância em causa em 28 de agosto 
de 2014 (2). A Comissão apresentou o relatório de revisão (3) e um projeto do presente regulamento ao Comité 
Permanente dos Vegetais, Animais e Alimentos para Consumo Humano e Animal, em 27 de janeiro de 2015, e 
finalizou-os para a reunião do referido Comité de 29 de maio de 2015. 

(3)  A documentação fornecida pelo requerente mostra que a leticina preenche os critérios de um género alimentício, 
tal como definido no artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho (4). 
Além disso, não é utilizada predominantemente para fins fitossanitários, sendo no entanto útil em fitossanidade 
através de um produto composto pela substância e por água. Por conseguinte, deve ser considerada uma 
substância de base. 

(4)  Os exames efetuados permitem presumir que a lecitina satisfaz, em geral, os requisitos definidos no artigo 23.o 

do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, designadamente no que diz respeito às utilizações examinadas e detalhadas 
no relatório de revisão da Comissão. Por conseguinte, é adequado aprovar a lecitina como substância de base. 

(5)  Em conformidade com o artigo 13.o, n.o 2, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, em conjugação com o artigo 6.o 

do mesmo regulamento, e à luz dos conhecimentos científicos e técnicos atuais, é, contudo, necessário incluir 
certas condições de aprovação, que são especificadas no anexo I do presente regulamento. 

(6)  Nos termos do artigo 13.o, n.o 4, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, o anexo do Regulamento de Execução 
(UE) n.o 540/2011 da Comissão (5) deve ser alterado em conformidade. 

(7)  As medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do Comité Permanente dos 
Vegetais, Animais e Alimentos para Consumo Humano e Animal, 
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ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO: 

Artigo 1.o 

Aprovação de uma substância de base 

A substância lecitina, tal como especificada no anexo I, é aprovada como substância de base, nas condições estabelecidas 
no referido anexo. 

Artigo 2.o 

Alterações do Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 

A parte C do anexo do Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 é alterada em conformidade com o anexo II do 
presente regulamento. 

Artigo 3.o 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia. 

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em 
todos os Estados-Membros. 

Feito em Bruxelas, em 9 de julho de 2015. 

Pela Comissão 

O Presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANEXO I 

Denominação comum,  
números de identificação 

Denominação 
IUPAC Pureza (1) Data de aprovação Disposições específicas 

Lecitina 

N.o CAS: 8002-43-5 

N.o CIPAC: não atribuído 

Einecs: 

232-307-2 

Não atribuída Tal como descrito no anexo do 
Regulamento (UE) 
n.o 231/2012. 

1 de julho 
de 2015 

Só são autorizadas as utilizações como substância de base enquanto fungicida. 

A lecitina deve ser utilizada em conformidade com as condições específicas incluí
das nas conclusões do relatório de revisão sobre a lecitina (SANCO/12798/2014), 
nomeadamente os apêndices I e II do relatório. 

(1)  O relatório de revisão fornece dados suplementares sobre a identidade, as especificações e o modo de utilização da substância de base.    

ANEXO II 

Na parte C do anexo do Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011, é aditada a seguinte entrada: 

Número Denominação comum,  
Números de identificação 

Denominação 
IUPAC Pureza (*) Data de aprovação Disposições específicas 

«6 Lecitina 

N.o CAS: 8002-43-5 

N.o CIPAC: não atribuído 

Einecs: 

232-307-2 

Não atribuída Tal como descrito no anexo do 
Regulamento (UE) 
n.o 231/2012. 

1 de julho 
de 2015 

Só são autorizadas as utilizações como substância de base enquanto fun
gicida. 

A lecitina deve ser utilizada em conformidade com as condições específi
cas incluídas nas conclusões do relatório de revisão sobre a lecitina 
(SANCO/12798/2014), nomeadamente os apêndices I e II do relatório.» 

(*)  O relatório de revisão fornece dados suplementares sobre a identidade, as especificações e o modo de utilização da substância de base.   
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REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2015/1117 DA COMISSÃO 

de 9 de julho de 2015 

que estabelece os valores forfetários de importação para a determinação do preço de entrada de 
certos frutos e produtos hortícolas 

A COMISSÃO EUROPEIA, 

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro 
de 2013, que estabelece uma organização comum dos mercados dos produtos agrícolas e que revoga os Regulamentos 
(CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001, (CE) n.o 1234/2007 do Conselho (1), 

Tendo em conta o Regulamento de Execução (UE) n.o 543/2011 da Comissão, de 7 de junho de 2011, que estabelece 
regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1234/2007 do Conselho nos sectores das frutas e produtos hortícolas e das 
frutas e produtos hortícolas transformados (2), nomeadamente o artigo 136.o, n.o 1, 

Considerando o seguinte: 

(1)  O Regulamento de Execução (UE) n.o 543/2011 estabelece, em aplicação dos resultados das negociações 
comerciais multilaterais do «Uruguay Round», os critérios para a fixação pela Comissão dos valores forfetários de 
importação dos países terceiros relativamente aos produtos e aos períodos indicados no Anexo XVI, parte A. 

(2)  O valor forfetário de importação é calculado, todos os dias úteis, em conformidade com o artigo 136.o, n.o 1, do 
Regulamento de Execução (UE) n.o 543/2011, tendo em conta os dados diários variáveis. O presente regulamento 
deve, por conseguinte, entrar em vigor no dia da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia, 

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO: 

Artigo 1.o 

Os valores forfetários de importação referidos no artigo 136.o do Regulamento de Execução (UE) n.o 543/2011 são 
fixados no anexo do presente regulamento. 

Artigo 2.o 

O presente regulamento entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia. 

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em 
todos os Estados-Membros. 

Feito em Bruxelas, em 9 de julho de 2015. 

Pela Comissão 

Em nome do Presidente, 
Jerzy PLEWA 

Diretor-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural  
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ANEXO 

Valores forfetários de importação para a determinação do preço de entrada de certos frutos e produtos hortícolas 

(EUR/100 kg) 

Código NC Código países terceiros (1) Valor forfetário de importação 

0702 00 00 AL  20,6 

MA  165,4 

MK  47,6 

ZZ  77,9 

0707 00 05 TR  116,3 

ZZ  116,3 

0709 93 10 TR  118,4 

ZZ  118,4 

0805 50 10 AR  116,9 

TR  108,0 

UY  129,3 

ZA  136,6 

ZZ  122,7 

0808 10 80 AR  104,6 

BR  108,5 

CL  134,4 

NZ  150,3 

US  170,9 

ZA  127,2 

ZZ  132,7 

0808 30 90 AR  109,5 

CL  124,6 

CN  86,2 

NZ  235,9 

ZA  119,6 

ZZ  135,2 

0809 10 00 TR  237,5 

ZZ  237,5 

0809 29 00 TR  257,3 

ZZ  257,3 

0809 30 10, 0809 30 90 CL  181,4 

ZZ  181,4 

0809 40 05 BA  95,4 

CL  126,8 

ZZ  111,1 

(1)  Nomenclatura dos países fixada pelo Regulamento (UE) n.o 1106/2012 da Comissão, de 27 de novembro de 2012, que executa o 
Regulamento (CE) n.o 471/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas comunitárias do comércio externo 
com países terceiros, no que respeita à atualização da nomenclatura dos países e territórios (JO L 328 de 28.11.2012, p. 7). O có
digo «ZZ» representa «outras origens».  
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DECISÕES 

DECISÃO DE EXECUÇÃO (PESC) 2015/1118 DO CONSELHO 

de 9 de julho de 2015 

que dá execução à Decisão (PESC) 2015/740 relativa a medidas restritivas tendo em conta a 
situação no Sudão do Sul 

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, 

Tendo em conta o Tratado da União Europeia, nomeadamente o artigo 31.o, n.o 2, 

Tendo em conta a Decisão (PESC) 2015/740 do Conselho, de 7 de maio de 2015, relativa a medidas restritivas tendo 
em conta a situação no Sudão do Sul e que revoga a Decisão 2014/449/PESC (1), nomeadamente o artigo 9.o, n.os 1 e 2, 

Considerando o seguinte: 

(1)  Em 7 de maio de 2015, o Conselho adotou a Decisão (PESC) 2015/740. 

(2)  Em 3 de março de 2015, o Conselho de Segurança das Nações Unidas adotou a Resolução (RCSNU) 2206 (2015) 
que prevê medidas restritivas em relação a pessoas e entidades designadas pelo Comité do Conselho de Segurança 
criado nos termos do ponto 16 dessa resolução. 

(3)  Em 1 de julho de 2015, o Comité do Conselho de Segurança criado nos termos do ponto 16 da RCSNU 2206 
(2015) incluiu seis pessoas na lista de pessoas e entidades sujeitas a medidas restritivas. 

(4)  Os nomes das duas pessoas incluídas na lista que consta do anexo II da Decisão (PESC) 2015/740 devem ser 
suprimidos do referido anexo devido à sua designação pelo Comité do Conselho de Segurança da ONU e devem 
ser aditados ao anexo I. 

(5)  Os anexos I e II da Decisão (PESC) 2015/740 deverão ser alterados em conformidade, 

ADOTOU A PRESENTE DECISÃO: 

Artigo 1.o 

O anexo I da Decisão (PESC) 2015/740 é substituído pelo anexo da presente decisão. 

Artigo 2.o 

No anexo II da Decisão (PESC) 2015/740, são suprimidos os seguintes nomes, bem como as entradas com eles 
relacionadas:  

1) Santino DENG;  

2) Peter GADET. 
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Artigo 3.o 

A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia. 

Feito em Bruxelas, em 9 de julho de 2015. 

Pelo Conselho 

O Presidente 
J. ASSELBORN  
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ANEXO 

«ANEXO I 

LISTA DAS PESSOAS E ENTIDADES A QUE SE REFERE O ARTIGO 3.o, N.o 1, ALÍNEA a), E O ARTIGO 6.o, 
N.o 1, ALÍNEA a) 

A. PESSOAS 

1. Gabriel JOK RIAK (t. c. p.: a) Gabriel Jok b) Jok Riak c) Jock Riak) 

Designação: comandante do Setor Um do Exército Popular de Libertação do Sudão (EPLS). Data de nascimento: 1966. 
Local de nascimento: Bor, Sudão/Sudão do Sul. Nacionalidade: Sudão do Sul. Endereço: a) Estado da Unidade, Sudão 
do Sul; b) Wau, Bahr El Ghazal Ocidental, Sudão do Sul. Inclusão na lista em: 1 de julho de 2015. Outras 
informações: comandou o Setor Um do EPLS, que opera principalmente no Estado da Unidade, desde janeiro de 2013. 
Na sua posição de comandante do Setor Um, contribuiu para a expansão ou prolongamento do conflito no Sudão do 
Sul através de violações do acordo de cessação de hostilidades. 

O EPLS é uma entidade militar do Sudão do Sul que participou em ações que contribuíram para a expansão ou prolon
gamento do conflito no Sudão do Sul, incluindo violações do acordo de cessação das hostilidades de janeiro de 2014 e 
do acordo de 9 de maio de 2014 para resolver a crise no Sudão do Sul, que representou um novo compromisso relati
vamente ao acordo de cessação das hostilidades, e obstruiu as atividades do Mecanismo de Acompanhamento e 
Verificação da IGAD. 

Informações provenientes do resumo descritivo dos motivos de inclusão na lista fornecido pelo Comité das Sanções: 

Gabriel Jok Riak foi incluído na lista em 1 de julho de 2015 em conformidade com os pontos 7, alíneas a) e f), e 8 da 
Resolução 2206 (2015) por “ações ou políticas que tenham como objetivo ou efeito expandir ou prolongar o conflito 
no Sudão do Sul, ou obstruir as conversações ou processos de reconciliação ou de paz, incluindo violações do acordo de 
cessação das hostilidades”; “obstrução das atividades das missões internacionais de manutenção da paz, diplomáticas ou 
humanitárias no Sul do Sudão, incluindo o Mecanismo de Acompanhamento e Verificação da IGAD, ou do 
fornecimento, distribuição ou acesso à ajuda humanitária”; e como dirigente “de uma entidade, incluindo o Governo do 
Sudão do Sul, a oposição, as milícias, ou outro grupo que se tenha envolvido em qualquer uma das atividades descritas 
nos pontos 6 e 7, ou cujos membros se tenham envolvido nas mesmas atividades”. 

Informações complementares 

Gabriel Jok Riak é o comandante do Setor Um do Exército Popular de Libertação do Sudão (EPLS), uma entidade militar 
do Sudão do Sul implicada em ações que prolongaram o conflito neste país, incluindo violações do acordo de cessação 
das hostilidades de janeiro de 2014 e do acordo de 9 de maio de 2014 para resolver a crise no Sudão do Sul (acordo de 
maio), que representou um novo compromisso relativamente ao acordo de cessação das hostilidades. 

Jok Riak comandou o Setor Um do EPLS, que opera principalmente no Estado da Unidade, desde janeiro de 2013. As 
Divisões Três, Quatro e Cinco do EPLS estão subordinadas ao Setor Um e seu respetivo comandante, Jok Riak. 

Jok Riak e as forças dos Setores Um e Três do EPLS, sob o seu comando geral, envolveram-se em várias ações, como a 
seguir indicado, que violaram os compromissos do acordo de cessação das hostilidades de janeiro de 2014 no sentido 
de cessar todas as ações militares dirigidas contra as forças adversárias, bem como outras ações provocatórias, congelar 
as forças nos locais onde se encontram e abster-se de ações, como movimentações de forças ou o reaprovisionamento de 
munições, que possam dar origem a confrontos militares. 

As forças do EPLS sob o comando geral de Jok Riak violaram várias vezes o acordo acima referido através de claras 
hostilidades. 

Em 10 de janeiro de 2014, uma força do EPLS, sob o comando geral do comandante do Setor Um, Jok Riak, tomou a 
cidade de Bentiu, que tinha anteriormente estado sob controlo do Exército de Libertação do Povo do Sudão na Oposição 
(SPLM-IO) desde 20 de dezembro de 2013. A Divisão Três do EPLS fez uma emboscada e bombardeou combatentes do 
SPLM-IO perto de Leer logo após a assinatura do acordo de cessação das hostilidades de janeiro de 2014 e em meados 
de abril de 2014 tomou a cidade de Mayom e assassinou mais de 300 militares do SPLM-IO. 
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Em 4 de maio de 2014, uma força do EPLS liderada por Jok Riak tomou novamente Bentiu. Um porta-voz do EPLS 
afirmou, em Juba, na televisão estatal, que o exército governamental liderado por Jok Riak tinha tomado Bentiu às 
quatro da tarde, indicando ainda que estiveram implicados nessa ação militar a Divisão Três e um grupo especial do 
EPLS. Apenas algumas horas após ter sido anunciado o acordo de maio, as forças da Terceira e da Quarta Divisões do 
EPLS envolveram-se em hostilidades e expulsaram os combatentes da oposição que tinham anteriormente atacado 
posições do EPLS perto de Bentiu e nas zonas petrolíferas no norte do Sudão do Sul. 

Também após a assinatura do acordo de maio, as tropas da Divisão Três do EPLS tomaram novamente Wang Kai e o 
comandante da Divisão, Santino Deng Wol, autorizou as suas forças a matar qualquer pessoa que transportasse armas 
ou estivesse escondida dentro de casas, tendo também dado ordens para queimar todas as casas onde estivessem forças 
da oposição. 

No final de abril e maio de 2015, as forças do Setor Um do EPLS lideradas por Jok Riak procederam a uma ofensiva 
militar em larga escala contra as forças da oposição no Estado da Unidade, do Estado dos Lagos. 

Em violação das condições do acordo de cessação das hostilidades conforme acima descrito, Jok Riak procurou 
alegadamente que os tanques fossem reparados e modificados a fim de serem usados contra as forças da oposição no 
início de setembro de 2014. Em finais de outubro de 2014, pelo menos 7 000 homens e armas pesadas da Terceira e da 
Quinta Divisões do EPLS foram reposicionados para reforçar as tropas da Quarta Divisão, que estavam a sofrer um 
ataque da oposição perto de Bentiu. Em novembro de 2014, o EPLS trouxe para a área de responsabilidade do Setor Um 
novos equipamentos e armamentos militares, incluindo viaturas blindadas de transporte de pessoal, helicópteros, peças 
de artilharia e munições, provavelmente tendo em vista uma ação de preparação para lutar contra a oposição. No início 
de fevereiro de 2015, Jok Riak ordenou alegadamente o envio para Bentiu de viaturas blindadas de transporte de 
pessoal, possivelmente no intuito de responder a recentes emboscadas por parte da oposição. 

Na sequência da ofensiva de abril e maio de 2015 no Estado da Unidade, o Setor Um do EPLS negou os pedidos feitos 
em Bentiu pela Equipa de Acompanhamento e Verificação da Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento 
no sentido de investigar esta violação do acordo de cessação das hostilidades, negando, assim, àquela equipa a liberdade 
de circulação para cumprir o seu mandato. 

Além disso, em abril de 2014, Jok Riak contribuiu para a expansão do conflito no Sudão do Sul por ter alegadamente 
ajudado a armar e mobilizar cerca de 1 000 jovens de etnia dinka para complementar as forças tradicionais do EPLS. 

2. Simon Gatewech DUAL [t.c.p.: a) Simon Gatwich Dual; b) Simon Getwech Dual; c) Simon Gatwec Duel; d) Simon 
Gatweach; e) Simon Gatwick; f) Simon Gatwech; g) Simon Garwich; h) General Gaduel; i) Dhual]. Designação: chefe do 
Estado-Maior do EPLS na oposição. Data de nascimento: 1953. Local de nascimento: a) Akobo, Estado de Jonglei, 
Sudão/Sudão do Sul; b) Condado de Uror, Estado de Jonglei, Sudão/Sudão do Sul. Endereço: Estado de Jonglei, Sudão/
/Sudão do Sul. Data de designação pela ONU: 1 de julho de 2015. 

Outras informações: é o chefe de Estado-Maior do SPLM-IO, tendo sido anteriormente o comandante das forças da 
oposição no Estado de Jonglei. As suas forças levaram a cabo, em inícios de fevereiro de 2015, um ataque no Estado de 
Jonglei, e, a partir de março de 2015, atentou contra a paz naquele estado, através de ataques contra a população civil. 

Informações provenientes do resumo descritivo dos motivos de inclusão na lista fornecido pelo Comité das Sanções: 

Simon Gatwech Dual foi incluído na lista em 1 de julho de 2015 em conformidade com os pontos 6, 7, alíneas a) e d), 
e 8 da Resolução 2206 (2015) como uma das pessoas, “responsáveis, cúmplices ou implicadas, direta ou indiretamente, 
em ações ou políticas que ameacem a paz, a segurança ou a estabilidade do Sudão do Sul”; por “ações ou políticas que 
tenham como objetivo ou efeito expandir ou prolongar o conflito no Sudão do Sul, ou obstruir as conversações ou 
processos de reconciliação ou de paz, incluindo as violações do acordo de cessação das hostilidades”; “atos contra civis, 
incluindo mulheres e crianças, cometendo atos de violência (incluindo assassínios, mutilações, tortura ou violações ou 
outros atos de violência sexual), raptos, desaparecimentos forçados, deslocações forçadas, ou ataques contra escolas, 
hospitais, locais religiosos, ou locais onde os civis procurem refúgio, ou adotando uma conduta que constitua um grave 
abuso ou violação dos direitos humanos ou uma violação do direito internacional humanitário;” e como dirigente “de 
uma entidade, incluindo o Governo do Sudão do Sul, a oposição, as milícias, ou outro grupo que se tenha envolvido em 
qualquer uma das atividades descritas nos pontos 6 e 7, ou cujos membros se tenham envolvido nas mesmas 
atividades”. 

Informações complementares 

Simon Gatwech Dual (Gatwech Dual) participou em ações ou políticas que ameaçam a paz, a segurança ou a 
estabilidade do Sudão do Sul e é um líder do Movimento de Libertação do Povo do Sudão na Oposição (SPLM-IO), uma 
entidade que participou em ações ou políticas que ameaçam a paz, a segurança ou a estabilidade do Sudão do Sul e atos 
contra civis, incluindo mulheres e crianças, cometendo atos de violência. 
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Gatwech Dual é o chefe de Estado-Maior do SPLM-IO, tendo sido anteriormente o comandante das forças da oposição 
no Estado de Jonglei. 

Entre 2014 e 2015, Gatwech Dual tinha um grande número de homens sob o seu comando e operava de forma algo 
autónoma ao dirigir os ataques. Gatwech Dual supervisiona também o destacamento do SPLM-IO e provavelmente 
também o destacamento de algumas das forças do Exército Branco (a milícia nuer composta por jovens). 

No final de abril de 2014, as forças sob o comando geral de Gatwech Dual estavam a conquistar território no Estado de 
Jonglei enquanto avançavam em direção a Bor, a capital do Estado. Gatwech Dual poderá ter usado as notícias relativas 
ao ataque de 17 de abril de 2014 no complexo da ONU em Bor contra pessoas de etnia nuer deslocadas internamente 
para incitar as suas tropas a procurar vingança. O Mecanismo de Acompanhamento e Verificação da IGAD nos Estados 
do Alto Nilo, de Jonglei e da Unidade também mencionou as forças sob o comando de Gatwech Dual no seu resumo de 
violações do cessar-fogo, de 14 de agosto de 2014. 

As forças de Gatwech Dual levaram a cabo um ataque no Estado de Jonglei, no início de fevereiro de 2015. Desde 
março de 2015, Gatwech Dual atentou contra a paz no Estado de Jonglei através de ataques contra a população civil. 

Em finais de abril de 2015, Gatwech Dual esteve envolvido no planeamento e na coordenação de ataques-surpresa 
contra as forças governamentais do Sudão do Sul no Estado do Alto Nilo. O relatório de resumo de violações das 
hostilidades relativo a 12-31 de maio de 2015 do Mecanismo de Acompanhamento e Verificação da IGAD enumera 
infrações cometidas por forças da oposição sob o comando de Gatwech, incluindo um ataque contra forças governa
mentais em Ayod. 

As forças do SPLM-IO sob o comando de Gatwech Dual cometeram atos de violência contra mulheres, crianças e civis. 
Gatwech Dual deu alegadamente ordens a unidades sob o seu comando para matar prisioneiros de guerra de etnia 
dinka, mulheres e crianças, e agentes sob o seu comando declararam que as forças da oposição não devem fazer 
distinções entre as diferentes tribos dinka e devem matar todos os seus membros. 

3. James Koang CHUOL [t.c.p.: a) James Koang Chol Ranley; b) James Koang Chol; c) Koang Chuol Ranley; d) James 
Koang Chual]. Data de nascimento: 1961. Nacionalidade: Sudão do Sul. N.o de passaporte: R00012098, Sudão do 
Sul. Data de designação pela ONU: 1 de julho de 2015. 

Outras informações: nomeado comandante da Divisão Especial do Exército Popular de Libertação do Sudão na 
Oposição (EPLS-IO) em dezembro de 2014. As suas forças participaram em ataques contra civis. Em fevereiro de 2014, 
as forças sob o seu comando atacaram campos das Nações Unidas, hospitais, igrejas e escolas, envolvendo-se em 
violações, atos de tortura e de destruição de propriedade generalizados, numa tentativa de expulsar civis, soldados e 
agentes da polícia aliados do governo. 

Informações provenientes do resumo descritivo dos motivos de inclusão na lista fornecido pelo Comité das Sanções: 

James Koang Chuol (Koang) foi incluído na lista em 1 de julho de 2015 em conformidade com os pontos 6, 7, alíneas a) 
e d), e 8 da Resolução 2206 (2015) como uma das pessoas, “responsáveis, cúmplices ou implicadas, direta ou indire
tamente, em ações ou políticas que ameacem a paz, a segurança ou a estabilidade do Sudão do Sul”; por “ações ou 
políticas que tenham como objetivo ou efeito expandir ou prolongar o conflito no Sudão do Sul, ou obstruir as 
conversações ou processos de reconciliação ou de paz, incluindo as violações do acordo de cessação das hostilidades”; 
“atos contra civis, incluindo mulheres e crianças, cometendo atos de violência (incluindo assassínios, mutilações, tortura 
ou violações ou outros atos de violência sexual), raptos, desaparecimentos forçados, deslocações forçadas, ou ataques 
contra escolas, hospitais, locais religiosos, ou locais onde os civis procurem refúgio, ou adotando uma conduta que 
constitua um grave abuso ou violação dos direitos humanos ou uma violação do direito internacional humanitário”; e 
como dirigente “de uma entidade, incluindo o Governo do Sudão do Sul, a oposição, as milícias, ou outro grupo que se 
tenha envolvido em qualquer uma das atividades descritas nos pontos 6 e 7, ou cujos membros se tenham envolvido 
nas mesmas atividades”. 

Informações complementares 

James Koang Chuol (Koang) ameaçou a paz, a segurança ou a estabilidade do Sudão do Sul no seu posto de dirigente 
das forças antigovernamentais no Estado da Unidade, Sudão do Sul, cujos membros atacaram civis, incluindo mulheres e 
crianças, cometendo assassínios e atos de violência sexual, e atacaram escolas, hospitais, locais religiosos e locais onde os 
civis procuravam refúgio. 

Koang desertou do seu posto de comandante da Quarta Divisão do Exército Popular de Libertação do Sudão (EPLS) em 
dezembro de 2013. Sob as ordens de Koang, os soldados desertores executaram 260 dos seus camaradas na base militar 
antes de atacarem e matarem civis na capital do estado, Bentiu. 
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Koang foi nomeado comandante da Divisão Especial do Exército Popular de Libertação do Sudão na Oposição (EPLS-IO) 
em dezembro de 2014. Neste novo posto, Koang liderou ataques contras as forças governamentais nos condados de 
Renk e Maban do Estado do Alto Nilo, em janeiro de 2015. Estes ataques foram citados como violações do acordo de 
cessação das hostilidades pelo Mecanismo de Acompanhamento e Verificação da Autoridade Intergovernamental para o 
Desenvolvimento. 

Em fevereiro de 2014, após o comando das forças antigovernamentais no Estado da Unidade ter sido entregue a Koang, 
estas forças atacaram campos das Nações Unidas, hospitais, igrejas e escolas, envolvendo-se em violações, atos de tortura 
e de destruição de propriedade generalizados, numa tentativa de expulsar civis, soldados e agentes da polícia aliados do 
governo. Em 14 e 15 de abril de 2014, as forças de Koang capturaram Bentiu após pesados combates e atacaram civis. 
Em incidentes separados numa mesquita, numa igreja e num campo de distribuição de alimentos abandonado em 
Bentiu, as forças de Koang separaram os civis que aí se tinham refugiado por etnicidade e nacionalidade antes de 
cometerem execuções seletivas, que resultaram em pelo menos 200 mortos e 400 feridos. Em meados de setembro de 
2014, Koang alegadamente ordenou às suas forças que atacassem civis da etnia dinka durante um ataque no Estado do 
Alto Nilo. 

4. Santino Deng WOL [t.c.p.: a) Santino Deng Wuol; b) Santino Deng Kuol] 

Título: major-general. Designação: comandante da Terceira Divisão do EPLS. Data de nascimento: 9 de novembro de 
1962. Local de nascimento: Aweil, Sudão/Sudão do Sul. Data de designação pela ONU: 1 de julho de 2015. Outras 
informações: liderou e dirigiu ações militares contra forças da oposição e conduziu movimentos de tropas provoca
tórios em violação do acordo de cessação das hostilidades. Durante o mês de maio de 2015, as forças sob o seu 
comando mataram crianças, mulheres e idosos, queimaram propriedades e roubaram gado ao avançarem pelo Estado da 
Unidade na direção do campo de petróleo de Thorjath. 

Informações provenientes do resumo descritivo dos motivos de inclusão na lista fornecido pelo Comité das Sanções: 

Santino Deng Wol foi incluído na lista em 1 de julho de 2015 em conformidade com os pontos 7, alíneas a) e d), e 8 da 
Resolução 2206 (2015) por “ações ou políticas que tenham como objetivo ou efeito expandir ou prolongar o conflito 
no Sudão do Sul, ou obstruir as conversações ou processos de reconciliação ou de paz, incluindo violações do acordo de 
cessação das hostilidades”; “atos contra civis, incluindo mulheres e crianças, cometendo atos de violência (incluindo 
assassínios, mutilações, tortura ou violações ou outros atos de violência sexual), raptos, desaparecimentos forçados, 
deslocações forçadas, ou ataques contra escolas, hospitais, locais religiosos, ou locais onde os civis procurem refúgio, ou 
adotando uma conduta que constitua um grave abuso ou violação dos direitos humanos ou uma violação do direito 
internacional humanitário”; e como dirigente “de uma entidade, incluindo o Governo do Sudão do Sul, a oposição, as 
milícias, ou outro grupo que se tenha envolvido em qualquer uma das atividades descritas nos pontos 6 e 7, ou cujos 
membros se tenham envolvido nas mesmas atividades”. 

Informações complementares 

Santino Deng Wol (Deng Wol) é major-general do Exército Popular de Libertação do Sudão e comandante da Terceira 
Divisão do EPLS, uma entidade militar do Sudão do Sul envolvida em ações que prolongaram o conflito no Sudão do 
Sul, incluindo violações do acordo de cessação das hostilidades de janeiro de 2014 e do acordo de 9 de maio de 2014 
para resolver a crise no Sudão do Sul (acordo de maio), que constituía um novo compromisso com o acordo de 
cessação das hostilidades. 

Deng Wol liderou e dirigiu ações militares contra forças da oposição e conduziu movimentos de tropas provocatórios 
em violação do acordo de cessação das hostilidades. 

Pouco tempo depois de os negociadores das duas partes terem acordado em cessar as hostilidades, Deng Wol preparou 
as suas forças para avançarem sobre a cidade de Leer no Estado da Unidade. As suas forças posteriormente emboscaram 
e bombardearam combatentes rebeldes perto de Leer. 

Em meados de abril de 2014, as forças de Deng Wol prepararam-se alegadamente para retomar Bentiu às forças antigo
vernamentais. No final desse mês, as forças de Deng Wol capturaram Mayom após uma violenta batalha em que 
mataram mais de 300 elementos das forças da oposição. Posteriormente, no início de maio de 2014, as forças de Deng 
Wol capturaram Tor Abyad, matando elementos das forças da oposição. Pouco tempo depois, as forças do EPLS, 
incluindo as de Deng Wol, atacaram e recapturaram a cidade de Wang Kai no Estado da Unidade. Deng Wol autorizou 
as suas forças a matar todas as pessoas armadas ou escondidas nas casas, e ordenou-lhes que queimassem todas as casas 
onde se encontrassem apoiantes da oposição. 

A Terceira Divisão do EPLS, sob o comando de Deng Wol, participou na ofensiva de abril-maio de 2015 no Estado da 
Unidade, em que o EPLS lançou um ataque coordenado para tomar redutos da oposição nos condados de Mayom, Guit, 
Koch, Mayendit e Leer. As forças de Deng Wol mataram crianças, mulheres e idosos, queimaram propriedades e 
roubaram gado ao avançarem pelo Estado da Unidade na direção do campo de petróleo de Thorjath durante o mês de 
maio de 2015. Além disso, no início desse mês, Deng Wol instigou alegadamente a execução dos soldados da oposição 
capturados. 
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5. Marial Chanuong Yol MANGOK [t.c.p.: a) Marial Chinuong; b) Marial Chan; c) Marial Chanoung Yol; d) Marial 
Chinoum]. Designação: a) major-general do Exército Popular de Libertação do Sudão; b) comandante, Unidade da 
Guarda Presidencial. Data de nascimento: 1 de janeiro de 1960. Local de nascimento: Yirol, Estado dos Lagos. 
Nacionalidade: Sudão do Sul. N.o de passaporte: R00005943, Sudão do Sul. 

Data de designação pela ONU: 1 de julho de 2015. Outras informações: a sua Guarda Presidencial liderou o 
massacre de civis da etnia nuer em Juba e arredores, muitos dos quais foram enterrados em valas comuns. Numa destas 
valas estavam alegadamente enterrados entre 200 e 300 civis. 

Informações provenientes do resumo descritivo dos motivos de inclusão na lista fornecido pelo Comité das Sanções: 

Marial Chanuong Yol Mangok foi incluído na lista em 1 de julho de 2015 em conformidade com os pontos 7, alíneas a), 
c) e d), e 8 da Resolução 2206 (2015) por “ações ou políticas que tenham como objetivo ou efeito expandir ou 
prolongar o conflito no Sudão do Sul, ou obstruir as conversações ou processos de reconciliação ou de paz, incluindo 
violações do acordo de cessação das hostilidades”; “planeamento, direção ou prática, no Sudão do Sul, de atos que 
violem o direito internacional aplicável em matéria de direitos humanos ou o direito internacional humanitário ou que 
constituam violações dos direitos humanos”; “atos contra civis, incluindo mulheres e crianças, cometendo atos de 
violência (incluindo assassínios, mutilações, tortura ou violações ou outros atos de violência sexual), raptos, desapareci
mentos forçados, deslocações forçadas, ou ataques contra escolas, hospitais, locais religiosos, ou locais onde os civis 
procurem refúgio, ou adotando uma conduta que constitua um grave abuso ou violação dos direitos humanos ou uma 
violação do direito internacional humanitário”; e como dirigente “de uma entidade, incluindo o Governo do Sudão do 
Sul, a oposição, as milícias, ou outro grupo que se tenha envolvido em qualquer uma das atividades descritas nos 
pontos 6 e 7, ou cujos membros se tenham envolvido nas mesmas atividades”. 

Informações complementares 

Mangok é o comandante da Guarda Presidencial do Governo do Sudão do Sul, que conduziu as operações em Juba após 
os confrontos que tiveram início em 15 de dezembro de 2013. Mangok executou ordens para desarmar soldados da 
etnia nuer e ordenou, em seguida, a utilização de tanques para atacar figuras políticas em Juba, matando 22 guarda-
-costas desarmados do líder da oposição Riek Machar e sete guarda-costas do antigo ministro do Interior Gier Chuang 
Aluong. 

Nas operações iniciais em Juba, de acordo com numerosos e credíveis relatos, a Guarda Presidencial de Mangok liderou 
o massacre de civis da etnia nuer em Juba, muitos dos quais foram enterrados em valas comuns. Numa destas valas 
estavam alegadamente enterrados entre 200 e 300 civis. 

6. Peter GADET [t.c.p.: a) Peter Gatdet Yaka; b) Peter Gadet Yak; c) Peter Gadet Yaak; d) Peter Gatdet Yaak; e) Peter 
Gatdet; f) Peter Gatdeet Yaka]. 

Data de nascimento: entre 1957 e 1959. Local de nascimento: a) Condado de Mayom, Estado da Unidade; b) Mayan, 
Estado da Unidade. Data de designação pela ONU: 1 de julho de 2015. 

Outras informações: nomeado chefe do Estado-Maior-adjunto das Operações do EPLS-IO em 21 de dezembro de 
2014. Durante o assalto a Bentiu em abril de 2014, as forças sob o seu comando atacaram civis, incluindo mulheres, 
tendo nomeadamente cometido execuções seletivas com base na etnicidade. 

Peter Gadet foi incluído na lista em 1 de julho de 2015 em conformidade com os pontos 7, alíneas a), d) e e), e 8 da 
resolução 2206 (2015) por “ações ou políticas que tenham como objetivo ou efeito expandir ou prolongar o conflito no 
Sudão do Sul, ou obstruir as conversações ou processos de reconciliação ou de paz, incluindo violações do acordo de 
cessação das hostilidades”; “atos contra civis, incluindo mulheres e crianças, cometendo atos de violência (incluindo 
assassínios, mutilações, tortura ou violações ou outros atos de violência sexual), raptos, desaparecimentos forçados, 
deslocações forçadas, ou ataques contra escolas, hospitais, locais religiosos, ou locais onde os civis procurem refúgio, ou 
adotando uma conduta que constitua um grave abuso ou violação dos direitos humanos ou uma violação do direito 
internacional humanitário”; “recrutamento de crianças por grupos armados ou forças armadas no contexto do conflito 
armado no Sudão do Sul”; e como dirigente “de uma entidade, incluindo o Governo do Sudão do Sul, a oposição, as 
milícias, ou outro grupo que se tenha envolvido em qualquer uma das atividades descritas nos pontos 6 e 7, ou cujos 
membros se tenham envolvido nas mesmas atividades”. 

Informações complementares 

Peter Gadet é o comandante das forças do Exército Popular de Libertação do Sudão na oposição (EPLS-IO) que 
participaram em ações que prolongaram o conflito no Sudão do Sul, incluindo violações do acordo de cessação de 
hostilidades de janeiro de 2014. 
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As forças lideradas por Gadet atacaram e tomaram Kaka, Estado do Alto Nilo, ao Exército Popular de Libertação do 
Sudão (EPLS) no final de março de 2014. Posteriormente Gadet foi transferido do Estado de Jonglei para Bentiu, onde foi 
nomeado governador militar do Estado da Unidade a fim de ajudar as forças antigovernamentais a mobilizar a 
população predominantemente bol nuer. Subsequentemente, Gadet liderou ataques do EPLS-IO no Estado da Unidade. 
As forças de Gadet foram responsáveis por danificar uma refinaria de petróleo parcialmente construída por uma 
empresa russa no Estado da Unidade. As forças de Gadet também assumiram o controlo das áreas de Tor Abyad e Kilo 
30 nos campos de petróleo do Estado da Unidade. 

A partir de meados de abril de 2014, 50 000 elementos das forças antigovernamentais cercaram Malakal como 
preparação para um ataque a Bentiu. Em 15 de abril de 2014, as forças de Gadet atacaram e tomaram o controlo de 
Bentiu, antes de posteriormente perderem o controlo da cidade. Durante o assalto a Bentiu em abril de 2014, as forças 
sob o comando de Gadet atacaram civis, incluindo mulheres, tendo nomeadamente cometido execuções seletivas com 
base na etnicidade. 

Em junho de 2014, Peter Gadet emitiu uma diretiva dirigida aos comandantes do EPLS-IO para recrutar jovens em todos 
os condados controlados pelos rebeldes. 

Entre 25 e 29 de outubro de 2014, as forças sob o comando de Gadet cercaram e atacaram Bentiu e Rubkona, tomando 
brevemente a cidade de Bentiu em 29 de outubro antes de se retirarem. 

Em 21 de dezembro de 2014, Gadet foi nomeado chefe do Estado-Maior-adjunto das Operações do EPLS-IO. Na 
sequência desta nomeação, as forças do EPLS-IO foram citadas pelo Mecanismo de Acompanhamento e Verificação da 
Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento por diversas violações do acordo de cessação das hostilidades 
nos Estados da Unidade, do Alto Nilo e de Jonglei. 

B. ENTIDADES»  
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DECISÃO DE EXECUÇÃO (UE) 2015/1119 DA COMISSÃO 

de 22 de junho de 2015 

que exclui do financiamento da União Europeia determinadas despesas efetuadas pelos Estados-
-Membros a título do Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) e do Fundo Europeu Agrícola 

de Desenvolvimento Rural (Feader) 

[notificada com o número C(2015) 4076] 

(Apenas fazem fé os textos nas línguas alemã, búlgara, dinamarquesa, eslovaca, eslovena, espanhola, estónia, 
finlandesa, francesa, grega, húngara, inglesa, italiana, lituana, neerlandesa, polaca, portuguesa, romena e sueca) 

A COMISSÃO EUROPEIA, 

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 1306/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro 
de 2013, relativo ao financiamento, à gestão e ao acompanhamento da Política Agrícola Comum e que revoga os 
Regulamentos (CEE) n.o 352/78, (CE) n.o 165/94, (CE) n.o 2799/98, (CE) n.o 814/2000, (CE) n.o 1290/2005 e (CE) 
n.o 485/2008 (1) do Conselho, nomeadamente o artigo 52.o, 

Após consulta do Comité dos Fundos Agrícolas, 

Considerando o seguinte: 

(1)  Nos termos do artigo 31.o do Regulamento (CE) n.o 1290/2005 do Conselho (2) e, desde 1 de janeiro de 2015, 
nos termos do artigo 52.o do Regulamento (UE) n.o 1306/2013, a Comissão deve proceder às verificações 
necessárias, comunicar os resultados aos Estados-Membros, tomar nota das observações por eles emitidas, 
convocar reuniões bilaterais para chegar a acordo com os Estados-Membros em causa e comunicar formalmente 
as suas conclusões a esses Estados-Membros. 

(2) Os Estados-Membros tiveram a possibilidade de pedir a abertura de um processo de conciliação. Esta possibi
lidade foi utilizada em certos casos, tendo os relatórios elaborados na sequência do processo sido examinados 
pela Comissão. 

(3)  Nos termos do Regulamento (CE) n.o 1306/2013, só podem ser financiadas despesas agrícolas efetuadas segundo 
as regras da União Europeia. 

(4)  As verificações efetuadas, os resultados das discussões bilaterais e os processos de conciliação revelaram que uma 
parte das despesas declaradas pelos Estados-Membros não satisfaz esse requisito, pelo que não pode ser 
financiada pelo FEAGA ou pelo Feader. 

(5)  Devem ser indicados os montantes que não são reconhecidos como imputáveis ao FEAGA e ao Feader. Esses 
montantes não se referem a despesas efetuadas mais de vinte e quatro meses antes da notificação escrita pela 
Comissão dos resultados das verificações aos Estados-Membros. 

(6)  Os montantes excluídos do financiamento da União Europeia pela presente decisão devem também ter em conta 
eventuais reduções e suspensões nos termos do artigo 41.o do Regulamento (UE) n.o 1306/2013, uma vez que 
essas reduções ou suspensões são de natureza provisória e não prejudicam as decisões tomadas nos termos dos 
artigos 51.o ou 52.o desse regulamento. 

(7)  Relativamente aos casos abrangidos pela presente decisão, a avaliação dos montantes a excluir em virtude do 
incumprimento da legislação da União Europeia foi comunicada pela Comissão aos Estados-Membros por meio 
de um relatório de síntese. 

(8)  A presente decisão não prejudica as consequências financeiras que a Comissão possa tirar dos acórdãos do 
Tribunal de Justiça nos processos pendentes em 1 de março de 2015, 
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(1) JO L 347 de 20.12.2013, p. 549. 
(2) Regulamento (CE) n.o 1290/2005 do Conselho, de 21 de junho de 2005, relativo ao financiamento da política agrícola comum (JO L 209 

de 11.8.2005, p. 1). 



ADOTOU A PRESENTE DECISÃO: 

Artigo 1.o 

Os montantes definidos no anexo e relacionados com as despesas efetuadas pelos organismos pagadores acreditados dos 
Estados-Membros e declaradas a título do FEAGA ou do Feader são excluídos do financiamento da União. 

Artigo 2.o 

Os destinatários da presente decisão são o Reino da Bélgica, a República da Bulgária, o Reino da Dinamarca, a República 
Federal da Alemanha, a República da Estónia, a Irlanda, a República Helénica, o Reino de Espanha, a República Francesa, 
a República Italiana, a República da Lituânia, o Grão-Ducado do Luxemburgo, a Hungria, o Reino dos Países Baixos, a 
República da Áustria, a República da Polónia, a República Portuguesa, a Roménia, a República da Eslovénia, a República 
Eslovaca, a República da Finlândia, o Reino da Suécia e o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. 

Feito em Bruxelas, em 22 de junho de 2015. 

Pela Comissão 
Phil HOGAN 

Membro da Comissão  
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ANEXO 

DECISÃO: 48 

Rubrica orçamental: 0 5 0 4 0 5 0 1  

Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto Financeiro 

LT Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2008 Reembolso na sequência do acórdão 
do Tribunal de Justiça Europeu no 
Processo T-365/13 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR 192 017,09 0,00 192 017,09 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2009 Reembolso na sequência do acórdão 
do Tribunal de Justiça Europeu no 
Processo T-365/13 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR 1 388 259,62 0,00 1 388 259,62 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2010 Reembolso na sequência do acórdão 
do Tribunal de Justiça Europeu no 
Processo T-365/13 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR 1 473 178,82 0,00 1 473 178,82 

Total LT: EUR 3 053 455,53 0,00 3 053 455,53  

Moeda Amount Deductions Financial Impact 

EUR 3 053 455,53 0,00 3 053 455,53  

Rubrica orçamental: 6 5 2 0  

Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro 

SK Irregularidades 2012 Atrasos no processo de cobrança Auxílio 
único 

0,00 EUR – 1 456 990,49 0,00 – 1 456 990,49 

Total SK: EUR – 1 456 990,49 0,00 – 1 456 990,49  

Moeda Amount Deduções Impacto financeiro 

EUR – 1 456 990,49 0,00 – 1 456 990,49  
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Rubrica orçamental: 6 7 0 1  

Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro 

AT Ajudas diretas dissociadas 2013 Parcelas de dimensão inferior a 1 ha 
considerados elegíveis, ano de pedido 
2012 

Auxílio 
único  

EUR – 162 066,10 0,00 – 162 066,10 

Ajudas diretas dissociadas 2014 Parcelas de dimensão inferior a 1 ha 
considerados elegíveis, ano de pedido 
2013 

Auxílio 
único  

EUR – 162 711,68 0,00 – 162 711,68 

Total AT: EUR – 324 777,78 0,00 – 324 777,78 

Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro 

BE Certificação 2010 Erro mais provável (FEAGA não SIGC) Auxílio 
único  

EUR – 175 150,72 – 175 150,72 0,00 

Certificação 2011 Erro mais provável (FEAGA) Auxílio 
único  

EUR – 32 450,87 0,00 – 32 450,87 

Irregularidades 2011 Irregularidades relacionadas com 
fraude e negligência 

Auxílio 
único  

EUR – 1 079 342,45 0,00 – 1 079 342,45 

Certificação 2012 Erros conhecidos Auxílio 
único  

EUR – 33 204,64 0,00 – 33 204,64 

Certificação 2012 Erro mais provável (FEAGA não SIGC) Auxílio 
único  

EUR – 29 338,31 0,00 – 29 338,31 

Ajudas diretas dissociadas 2012 Deficiências no SIP, exercício 2011-
-2012 

Auxílio 
único 

0,00 EUR – 175 411,89 0,00 – 175 411,89 

Ajudas diretas dissociadas 2013 Deficiências no SIP, exercício 2011-
-2012 

Auxílio 
único 

0,00 EUR – 128 392,16 0,00 – 128 392,16 

Total BE: EUR – 1 653 291,04 – 175 150,72 – 1 478 140,32 

Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro 

BG Condicionalidade 2011 Não avaliação de incumprimentos, de
ficiências na análise de riscos, ano de 
pedido 2011 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 9 131,86 0,00 – 9 131,86 
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Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro  

Condicionalidade 2012 Não avaliação de incumprimentos, de
ficiências na análise de riscos, ano de 
pedido 2011 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 778 045,93 – 194,18 – 777 851,75 

Condicionalidade 2009 Deficiências no controlo de 3 normas 
BCAA, não avaliação de incumpri
mentos, ano de pedido 2008 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 252 397,38 – 25 017,88 – 227 379,50 

Condicionalidade 2010 Deficiências no controlo de 3 normas 
BCAA, não avaliação de incumpri
mentos, ano de pedido 2008 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 191,38 0,00 – 191,38 

Condicionalidade 2011 Deficiências no controlo de 3 normas 
BCAA, não avaliação de incumpri
mentos, ano de pedido 2008 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 7,01 0,00 – 7,01 

Condicionalidade 2009 Deficiências no controlo de 3 normas 
BCAA, não avaliação de incumpri
mentos, ano de pedido 2009 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 11 429,91 0,00 – 11 429,91 

Condicionalidade 2010 Deficiências no controlo de 3 normas 
BCAA, não avaliação de incumpri
mentos, ano de pedido 2009 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 545 748,71 – 27 230,00 – 518 518,71 

Condicionalidade 2011 Deficiências no controlo de 3 normas 
BCAA, não avaliação de incumpri
mentos, ano de pedido 2009 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR 12 204,80 0,00 12 204,80 

Condicionalidade 2012 Deficiências no controlo de 3 normas 
BCAA, não avaliação de incumpri
mentos, ano de pedido 2009 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 2 481,32 0,00 – 2 481,32 
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Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro  

Condicionalidade 2010 Deficiências no controlo de 3 normas 
BCAA, não avaliação de incumpri
mentos, ano de pedido 2010 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 21 226,11 0,00 – 21 226,11 

Condicionalidade 2011 Deficiências no controlo de 3 normas 
BCAA, não avaliação de incumpri
mentos, ano de pedido 2010 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 609 258,80 – 31 123,72 – 578 135,08 

Condicionalidade 2012 Deficiências no controlo de 3 normas 
BCAA, não avaliação de incumpri
mentos, ano de pedido 2010 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 601,27 – 29,09 – 572,18 

Total BG: EUR – 2 218 314,88 – 83 594,87 – 2 134 720,01 

Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro 

DE Certificação 2012 Erros financeiros identificados pelo 
organismo de certificação 

Auxílio 
único  

EUR – 2 704,14 0,00 – 2 704,14 

Certificação 2013 Erros financeiros identificados pelo 
organismo de certificação 

Auxílio 
único  

EUR – 5 009,98 0,00 – 5 009,98 

Certificação 2010 Erros financeiros relativos à população 
não SIGC do FEAGA 

Auxílio 
único  

EUR – 594,81 0,00 – 594,81 

Condicionalidade 2010 Deficiências no RLG8, ano de pedido 
2009 

Auxílio 
único 

0,00 EUR – 22 284,50 0,00 – 22 284,50 

Condicionalidade 2011 Deficiências no RLG8, ano de pedido 
2010 

Auxílio 
único 

0,00 EUR – 22 210,80 0,00 – 22 210,80 

Condicionalidade 2012 Deficiências no RLG8, ano de pedido 
2011 

Auxílio 
único 

0,00 EUR – 22 319,63 0,00 – 22 319,63 

Total DE: EUR – 75 123,86 0,00 – 75 123,86 
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Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro 

ES Ajudas diretas dissociadas 2011 Controlos administrativos, erros evi
dentes e sanções, ano de pedido 2010 

Auxílio 
único 

0,00 EUR – 50 041,67 0,00 – 50 041,67 

Ajudas diretas dissociadas 2012 Controlos administrativos, erros evi
dentes e sanções, ano de pedido 2011 

Auxílio 
único 

0,00 EUR – 12 515,78 0,00 – 12 515,78 

Ajudas diretas dissociadas 2012 Deficiências nos controlos in loco e 
utilização incorreta de erros evidentes, 
ano de pedido 2011 

Auxílio 
único  

EUR – 22 206,87 0,00 – 22 206,87 

Ajudas diretas dissociadas 2013 Deficiências nos controlos in loco e 
utilização incorreta de erros evidentes, 
ano de pedido 2012 

Auxílio 
único  

EUR – 40 281,07 0,00 – 40 281,07 

Ajudas diretas dissociadas 2014 Deficiências nos controlos in loco e 
utilização incorreta de erros evidentes, 
ano de pedido 2013 

Auxílio 
único  

EUR – 29 939,13 0,00 – 29 939,13 

Certificação 2011 Erros conhecidos — FEAGA não SIGC 
e Feader não SIGC 

Auxílio 
único  

EUR – 24 113,66 0,00 – 24 113,66 

Certificação 2013 Erros conhecidos — FEAGA não SIGC 
e Feader não SIGC 

Auxílio 
único  

EUR – 19 304,02 0,00 – 19 304,02 

Certificação 2010 Erros FEAGA não SIGC, Feader SIGC 
e Feader não SIGC 

Auxílio 
único  

EUR – 14 177,94 0,00 – 14 177,94 

Certificação 2013 Erros nos testes substantivos do 
FEAGA não SIGC — Promoção em 
mercados de países terceiros 

Auxílio 
único  

EUR – 58 964,77 0,00 – 58 964,77 

Frutos e produtos hortíco
las — retiradas 

2007 Despesas de retiradas declaradas por 
organizações de produtores reconheci
das indevidamente 

Auxílio 
único  

EUR – 22 670,34 0,00 – 22 670,34 

Frutos e produtos hortíco
las — retiradas 

2008 Despesas de retiradas declaradas por 
organizações de produtores reconheci
das indevidamente 

Auxílio 
único  

EUR – 31 384,64 0,00 – 31 384,64 

Frutos e produtos hortíco
las — Programas operacio
nais 

2009 Acompanhamento de irregularidades Auxílio 
único  

EUR – 140 280,66 – 3 283,15 – 136 997,51 
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Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro  

Frutos e produtos hortíco
las — Programas operacio
nais 

2010 Acompanhamento de irregularidades Auxílio 
único  

EUR – 152 769,22 – 1 742,46 – 151 026,76 

Outras ajudas diretas — 
POSEI 

2011 Registos incompletos e pouco fiáveis 
de identificação de animais e de circu
lação de ovinos e caprinos 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 351 444,05 0,00 – 351 444,05 

Outras ajudas diretas — 
POSEI 

2012 Registos incompletos e pouco fiáveis 
de identificação de animais e de circu
lação de ovinos e caprinos 

TAXA 
FIXA 

10,00 EUR – 710 003,66 0,00 – 710 003,66 

Certificação 2013 Juros não declarados no anexo III — 
montantes relativos ao FEAGA 

Auxílio 
único  

EUR – 10 603,65 0,00 – 10 603,65 

Certificação 2012 Erro conhecido — distribuição de fru
tos nas escolas 

Auxílio 
único  

EUR – 368 160,65 0,00 – 368 160,65 

Certificação 2011 Erro conhecido no FEAGA-SIGC, esta
belecido pelo organismo de certifica
ção 

Auxílio 
único  

EUR – 15 227,18 0,00 – 15 227,18 

Apuramento das contas — 
Apuramento da conformi
dade 

2013 Erro conhecido na população não 
SIGC do FEAGA 

Auxílio 
único 

0,00 EUR – 332 847,54 0,00 – 332 847,54 

Controlo das transações 2007 Controlo tardio TAXA 
FIXA 

0,50 EUR – 159 906,98 0,00 – 159 906,98 

Controlo das transações 2008 Controlo tardio TAXA 
FIXA 

0,50 EUR – 221 243,51 0,00 – 221 243,51 

Controlo das transações 2009 Controlo tardio TAXA 
FIXA 

0,50 EUR – 430 938,40 0,00 – 430 938,40 

Controlo das transações 2010 Controlo tardio TAXA 
FIXA 

0,50 EUR – 455 897,33 0,00 – 455 897,33 

Condicionalidade 2011 Controlos in loco tardios, ano de pe
dido 2010 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 88 001,88 0,00 – 88 001,88 
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Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro  

Condicionalidade 2012 Controlos in loco tardios, ano de pe
dido 2011 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 116 408,16 0,00 – 116 408,16 

Auditoria financeira — 
Atrasos nos pagamentos e 
nos prazos de pagamento 

2012 Atrasos nos pagamentos Auxílio 
único 

0,00 EUR – 166 922,55 0,00 – 166 922,55 

Condicionalidade 2009 Clemência do sistema de sanções, ano 
de pedido 2008 

Auxílio 
único 

0,00 EUR – 61 969,91 0,00 – 61 969,91 

Condicionalidade 2010 Âmbito limitado dos controlos RLG 5, 
ano de pedido 2009 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 524 524,29 – 765,87 – 523 758,42 

Condicionalidade 2011 Âmbito limitado dos controlos RLG 5, 
ano de pedido 2009 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 1 103,55 0,00 – 1 103,55 

Condicionalidade 2012 Âmbito limitado dos controlos RLG 5, 
ano de pedido 2009 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 137,44 0,00 – 137,44 

Frutos e produtos hortíco
las — Programas operacio
nais 

2007 Despesas do programa operacional de 
organizações de produtores reconheci
das indevidamente 

Auxílio 
único  

EUR – 39 929,50 – 956,34 – 38 973,16 

Frutos e produtos hortíco
las — Programas operacio
nais 

2007 Despesas do programa operacional de 
organizações de produtores reconheci
das indevidamente; acompanhamento 
de irregularidades 

Auxílio 
único  

EUR – 527 067,84 – 366 237,23 – 160 830,61 

Frutos e produtos hortíco
las — Programas operacio
nais 

2008 Despesas do programa operacional de 
organizações de produtores reconheci
das indevidamente; acompanhamento 
de irregularidades 

Auxílio 
único  

EUR – 661 289,41 – 657 269,79 – 4 019,62 

Frutos e produtos hortíco
las — Transformação de ci
trinos 

2008 Organizações de produtores reconhe
cidas indevidamente; acompanha
mento de irregularidades; Retenções 
indevidas de ajudas 

Auxílio 
único  

EUR – 722 075,92 0,00 – 722 075,92 
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Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro  

Frutos e produtos hortíco
las — Transformação de ci
trinos 

2009 Organizações de produtores reconhe
cidas indevidamente; acompanha
mento de irregularidades; Retenções 
indevidas de ajudas 

Auxílio 
único  

EUR – 132 032,90 0,00 – 132 032,90 

Frutos e produtos hortíco
las — Transformação de ci
trinos 

2007 Deficiências nos controlos-chave TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 2 805 558,89 0,00 – 2 805 558,89 

Frutos e produtos hortíco
las — Transformação de ci
trinos 

2008 Deficiências nos controlos-chave TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 3 167 422,82 0,00 – 3 167 422,82 

Frutos e produtos hortíco
las — Transformação de ci
trinos 

2009 Deficiências nos controlos-chave TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 355 748,16 0,00 – 355 748,16 

Frutos e produtos hortíco
las — Transformação de ci
trinos 

2010 Deficiências nos controlos-chave TAXA 
FIXA 

5,00 EUR 589,09 0,00 589,09 

Frutos e produtos hortíco
las — Transformação de ci
trinos 

2011 Deficiências nos controlos-chave TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 6 214,07 0,00 – 6 214,07 

Frutos e produtos hortíco
las — Transformação de ci
trinos 

2012 Deficiências nos controlos-chave TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 488,00 0,00 – 488,00 

Total ES: EUR – 13 051 228,92 – 1 030 254,84 – 12 020 974,08 

Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro 

FI Condicionalidade 2011 Controlos parciais para BCAA e RLG 
2, 3, 7, 8, 11 e 16-18, ano de pedido 
2010 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 1 077 273,25 – 2 097,62 – 1 075 175,63 

Condicionalidade 2012 Controlos parciais para BCAA e RLG 
2, 3, 7, 8, 11 e 16-18, ano de pedido 
2010 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 119,89 0,00 – 119,89 
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Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro  

Condicionalidade 2013 Controlos parciais para BCAA e RLG 
2, 3, 7, 8, 11 e 16-18, ano de pedido 
2010 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 19,01 0,00 – 19,01 

Condicionalidade 2012 Controlos parciais para BCAA e RLG 
2, 3, 7, 8, 11 e 16-18, ano de pedido 
2011 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 1 067 409,33 – 2 917,12 – 1 064 492,21 

Condicionalidade 2013 Controlos parciais para BCAA e RLG 
2, 3, 7, 8, 11 e 16-18, ano de pedido 
2011 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 29,81 0,00 – 29,81 

Condicionalidade 2013 Controlos parciais para BCAA e RLG 
2, 3, 7, 8, 11 e 16-18, ano de pedido 
2012 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 1 062 848,83 0,00 – 1 062 848,83 

Total FI: EUR – 3 207 700,12 – 5 014,74 – 3 202 685,38 

Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro 

FR Outras ajudas diretas — ar
tigos 68.o-72.o do Regula
mento (CE) n.o 73/2009 

2011 Deficiências ao nível dos controlos ad
ministrativos e da identificação e re
gisto de animais 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 175 820,54 0,00 – 175 820,54 

Outras ajudas diretas — ar
tigos 68.o-72.o do Regula
mento (CE) n.o 73/2009 

2011 Deficiências ao nível dos controlos ad
ministrativos e da identificação e re
gisto de animais 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 5 684 962,00 0,00 – 5 684 962,00 

Outras ajudas diretas — ar
tigos 68.o-72.o do Regula
mento (CE) n.o 73/2009 

2012 Deficiências ao nível dos controlos ad
ministrativos e da identificação e re
gisto de animais 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 179 184,86 0,00 – 179 184,86 

Outras ajudas diretas — ar
tigos 68.o-72.o do Regula
mento (CE) n.o 73/2009 

2012 Deficiências ao nível dos controlos ad
ministrativos e da identificação e re
gisto de animais 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 5 736 924,65 – 713 321,07 – 5 023 603,58 
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Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro  

Outras ajudas diretas — ar
tigos 68.o-72.o do Regula
mento (CE) n.o 73/2009 

2012 Deficiências ao nível dos controlos ad
ministrativos e da identificação e re
gisto de animais 

Auxílio 
único 

0,00 EUR – 14 266 421,39 0,00 – 14 266 421,39 

Outras ajudas diretas — ar
tigos 68.o-72.o do Regula
mento (CE) n.o 73/2009 

2013 Deficiências ao nível dos controlos ad
ministrativos e da identificação e re
gisto de animais 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 247 189,52 0,00 – 247 189,52 

Outras ajudas diretas — ar
tigos 68.o-72.o do Regula
mento (CE) n.o 73/2009 

2013 Deficiências ao nível dos controlos ad
ministrativos e da identificação e re
gisto de animais 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 5 691 189,65 – 613 734,80 – 5 077 454,85 

Outras ajudas diretas — ar
tigos 68.o-72.o do Regula
mento (CE) n.o 73/2009 

2013 Deficiências ao nível dos controlos ad
ministrativos e da identificação e re
gisto de animais 

Auxílio 
único 

0,00 EUR – 12 274 696,00 0,00 – 12 274 696,00 

Outras ajudas diretas — ar
tigos 68.o-72.o do Regula
mento (CE) n.o 73/2009 

2012 Deficiência no sistema de controlo re
lativo às medidas «bovinos», exercício 
2011 

TAXA 
FIXA 

10,00 EUR – 404 475,87 0,00 – 404 475,87 

Auditoria financeira — Su
peração 

2010 superação do limite financeiro Auxílio 
único 

0,00 EUR – 906 989,16 0,00 – 906 989,16 

Apuramento das contas — 
Apuramento da conformi
dade 

2011 Erro financeiro (FEAGA) Auxílio 
único 

0,00 EUR – 344 648,54 0,00 – 344 648,54 

Outras ajudas diretas — ar
tigos 68.o-72.o do Regula
mento (CE) n.o 73/2009 

2011 Deficiência grave no sistema de con
trolo relativo às medidas «bovinos», 
exercício 2010 

TAXA 
FIXA 

25,00 EUR – 1 033 771,02 0,00 – 1 033 771,02 

Irregularidades 2012 Juros sobre as dívidas para a medida 
«manteiga para pastelaria» 

Auxílio 
único  

EUR – 17 555,28 0,00 – 17 555,28 

Irregularidades 2012 Juros de dívidas Auxílio 
único  

EUR – 221 128,43 0,00 – 221 128,43 

Certificação 2012 Erro conhecido Auxílio 
único  

EUR – 21 332,97 0,00 – 21 332,97 

Irregularidades 2011 Erro conhecido relativo à não aplica
ção de juros sobre as dívidas para a 
medida «manteiga para pastelaria» 

Auxílio 
único  

EUR – 88 238,74 0,00 – 88 238,74 

10.7.2015 
L 182/50 

Jornal O
ficial da U

nião Europeia 
PT     



Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro  

Outras ajudas diretas — 
Bovinos 

2012 Notificações tardias para o prémio por 
vaca em aleitamento 

Auxílio 
único 

0,00 EUR – 1 040 875,60 0,00 – 1 040 875,60 

Outras ajudas diretas — 
Bovinos 

2013 Notificações tardias para o prémio por 
vaca em aleitamento 

Auxílio 
único 

0,00 EUR – 800,31 0,00 – 800,31 

Auditoria financeira — 
Atrasos nos pagamentos e 
nos prazos de pagamento 

2010 Pagamentos em atraso e despesas não 
elegíveis 

Auxílio 
único  

EUR – 6 922 613,78 – 6 922 613,78 0,00 

Certificação 2011 Pagamentos em atraso no âmbito da 
medida «restituição aplicável aos pro
dutos lácteos» 

Auxílio 
único  

EUR – 99 193,65 0,00 – 99 193,65 

Irregularidades 2011 Correção forfetária para os adianta
mentos e as garantias 

Auxílio 
único  

EUR – 38 880,00 0,00 – 38 880,00 

Irregularidades 2011 Emissão tardia de uma recuperação li
gada a um atraso na apresentação do 
relatório 

Auxílio 
único  

EUR – 8 960,73 0,00 – 8 960,73 

Leite — Distribuição de 
leite nas escolas 

2009 Reduções regulamentares não impos
tas por apresentação tardia dos pedi
dos de ajuda 

Auxílio 
único  

EUR – 99 865,21 0,00 – 99 865,21 

Leite — Distribuição de 
leite nas escolas 

2010 Reduções regulamentares não impos
tas por apresentação tardia dos pedi
dos de ajuda 

Auxílio 
único  

EUR – 243 317,07 0,00 – 243 317,07 

Leite — Distribuição de 
leite nas escolas 

2011 Reduções regulamentares não impos
tas por apresentação tardia dos pedi
dos de ajuda 

Auxílio 
único  

EUR – 227 242,67 0,00 – 227 242,67 

Leite — Distribuição de 
leite nas escolas 

2012 Reduções regulamentares não impos
tas por apresentação tardia dos pedi
dos de ajuda 

Auxílio 
único  

EUR – 237 633,70 0,00 – 237 633,70 

Leite — Distribuição de 
leite nas escolas 

2013 Reduções regulamentares não impos
tas por apresentação tardia dos pedi
dos de ajuda 

Auxílio 
único  

EUR – 213 989,71 0,00 – 213 989,71 

Leite — Distribuição de 
leite nas escolas 

2014 Reduções regulamentares não impos
tas por apresentação tardia dos pedi
dos de ajuda 

Auxílio 
único  

EUR – 156 968,13 0,00 – 156 968,13 
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Certificação 2012 reestruturação de vinhas Auxílio 
único  

EUR – 16 575,06 0,00 – 16 575,06 

Leite — Distribuição de 
leite nas escolas 

2009 Resolução de uma correção anterior 
relativa à redução por apresentação 
tardia de pedidos de ajuda, para ex
cluir uma dupla correção financeira 

Auxílio 
único  

EUR 10 634,37 0,00 10 634,37 

Leite — Distribuição de 
leite nas escolas 

2010 Resolução de uma correção anterior 
relativa à redução por apresentação 
tardia de pedidos de ajuda, para ex
cluir uma dupla correção financeira 

Auxílio 
único  

EUR 13 312,71 0,00 13 312,71 

Leite — Distribuição de 
leite nas escolas 

2011 Resolução de uma correção anterior 
relativa à redução por apresentação 
tardia de pedidos de ajuda, para ex
cluir uma dupla correção financeira 

Auxílio 
único  

EUR 61,08 0,00 61,08 

Leite — Distribuição de 
leite nas escolas 

2012 Resolução de uma correção anterior 
relativa à redução por apresentação 
tardia de pedidos de ajuda, para ex
cluir uma dupla correção financeira 

Auxílio 
único  

EUR 17,99 0,00 17,99 

Irregularidades 2012 Dívidas incobráveis relativas a perío
dos anteriores 

Auxílio 
único  

EUR – 232 549,69 0,00 – 232 549,69 

Leite — Distribuição de 
leite nas escolas 

2010 Deficiências nos controlos administra
tivos 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 326 272,47 0,00 – 326 272,47 

Leite — Distribuição de 
leite nas escolas 

2011 Deficiências nos controlos administra
tivos 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 625 154,44 0,00 – 625 154,44 

Leite — Distribuição de 
leite nas escolas 

2012 Deficiências nos controlos administra
tivos 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 654 928,98 0,00 – 654 928,98 
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Leite — Distribuição de 
leite nas escolas 

2013 Deficiências nos controlos administra
tivos 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 341 329,21 0,00 – 341 329,21 

Leite — Distribuição de 
leite nas escolas 

2014 Deficiências nos controlos administra
tivos 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 2 121,16 0,00 – 2 121,16 

Total FR: EUR – 58 759 774,04 – 8 249 669,65 – 50 510 104,39 

Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro 

GB Ajudas diretas dissociadas 2011 Deficiências no SIP-SIG e nos contro
los in loco 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 41 149 491,32 0,00 – 41 149 491,32 

Outras ajudas diretas 2011 Deficiências no SIP-SIG e nos contro
los in loco 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 152 102,70 0,00 – 152 102,70 

Ajudas diretas dissociadas 2012 Deficiências no SIP-SIG e nos contro
los in loco 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 41 173 119,81 0,00 – 41 173 119,81 

Outras ajudas diretas 2012 Deficiências no SIP-SIG e nos contro
los in loco 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 125 611,33 0,00 – 125 611,33 

Ajudas diretas dissociadas 2011 Deficiências na atualização da superfí
cie máxima elegível do SIP, ano de pe
dido 2010 

EXTRA
POLA
DOS 

1,44 EUR – 4 508 766,82 – 4 508 766,82 0,00 

Ajudas diretas dissociadas 2012 Deficiências na atualização da superfí
cie máxima elegível do SIP, ano de pe
dido 2010 

EXTRA
POLA
DOS 

1,44 EUR – 14 637,02 – 14 637,02 0,00 

Ajudas diretas dissociadas 2013 Deficiências na atualização da superfí
cie máxima elegível do SIP, ano de pe
dido 2010 

EXTRA
POLA
DOS 

1,44 EUR – 6 296,05 – 6 296,05 0,00 
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Ajudas diretas dissociadas 2012 Deficiências na atualização da superfí
cie máxima elegível do SIP, ano de pe
dido 2011 

EXTRA
POLA
DOS 

1,35 EUR – 4 145 094,84 – 4 145 094,84 0,00 

Ajudas diretas dissociadas 2013 Deficiências na atualização da superfí
cie máxima elegível do SIP, ano de pe
dido 2011 

EXTRA
POLA
DOS 

1,35 EUR – 11 461,82 – 11 461,82 0,00 

Ajudas diretas dissociadas 2013 Deficiências na atualização da superfí
cie máxima elegível do SIP, ano de pe
dido 2012 

EXTRA
POLA
DOS 

1,02 EUR – 3 118 298,35 – 3 118 298,35 0,00 

Total GB: EUR – 94 404 880,06 – 11 804 554,90 – 82 600 325,16 

Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro 

GR Certificação 2009 Erro administrativo Auxílio 
único 

0,00 EUR – 3 725 956,14 0,00 – 3 725 956,14 

Ajudas diretas dissociadas 2010 Ano de pedido 2009, insuficiência 
nos controlos administrativos 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 1 258 341,84 0,00 – 1 258 341,84 

Ajudas diretas dissociadas 2010 Ano de pedido 2009, deficiências no 
cálculo das ajudas 

Auxílio 
único 

0,00 EUR – 834 150,17 0,00 – 834 150,17 

Ajudas diretas dissociadas 2010 Ano de pedido 2009, deficiências na 
definição de «pastagens permanentes» 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 85 534 291,54 – 10 905 970,63 – 74 628 320,91 

Ajudas diretas dissociadas 2011 Ano de pedido 2010, Análise de ris
cos não eficaz 

Auxílio 
único 

0,00 EUR – 31 425 312,22 0,00 – 31 425 312,22 

Ajudas diretas dissociadas 2011 Ano de pedido 2010, deficiências no 
cálculo das ajudas 

Auxílio 
único 

0,00 EUR – 231 205,28 0,00 – 231 205,28 

Ajudas diretas dissociadas 2011 Ano de pedido 2010, deficiências na 
definição de «pastagens permanentes» 

TAXA 
FIXA 

25,00 EUR – 96 766 888,08 0,00 – 96 766 888,08 
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Ajudas diretas dissociadas 2012 Ano de pedido 2011, deficiências no 
cálculo das ajudas 

Auxílio 
único 

0,00 EUR – 210 599,35 0,00 – 210 599,35 

Ajudas diretas dissociadas 2012 Ano de pedido 2011, deficiências na 
definição de «pastagens permanentes» 

TAXA 
FIXA 

25,00 EUR – 97 222 743,23 0,00 – 97 222 743,23 

Condicionalidade 2010 Controlo incompleto de 3 RLG e 1 
BCAA, no ano de pedido 2009 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 4 885 840,27 – 217 489,28 – 4 668 350,99 

Condicionalidade 2011 Controlo incompleto de 3 RLG e 1 
BCAA, no ano de pedido 2009 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 14 623,47 4,01 – 14 627,48 

Condicionalidade 2012 Controlo incompleto de 3 RLG e 1 
BCAA, no ano de pedido 2009 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR 2 123,88 – 90,25 2 214,13 

Condicionalidade 2009 Controlo incompleto de 3 RLG e 1 
BCAA, no ano de pedido 2010 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 36 565,30 0,00 – 36 565,30 

Condicionalidade 2010 Controlo incompleto de 3 RLG e 1 
BCAA, no ano de pedido 2010 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 767,75 0,00 – 767,75 

Condicionalidade 2011 Controlo incompleto de 3 RLG e 1 
BCAA, no ano de pedido 2010 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 4 668 387,23 – 256 891,02 – 4 411 496,21 
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Condicionalidade 2012 Controlo incompleto de 3 RLG e 1 
BCAA, no ano de pedido 2010 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 1 762,62 – 358,82 – 1 403,80 

Condicionalidade 2013 Controlo incompleto de 3 RLG e 1 
BCAA, no ano de pedido 2010 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR 1 134,34 0,00 1 134,34 

Condicionalidade 2010 Controlo incompleto de 3 RLG e 1 
BCAA, no ano de pedido 2011 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 8 798,19 0,00 – 8 798,19 

Condicionalidade 2011 Controlo incompleto de 3 RLG e 1 
BCAA, no ano de pedido 2011 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 730,69 0,00 – 730,69 

Condicionalidade 2012 Controlo incompleto de 3 RLG e 1 
BCAA, no ano de pedido 2011 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 4 628 045,90 – 194 866,68 – 4 433 179,22 

Condicionalidade 2013 Controlo incompleto de 3 RLG e 1 
BCAA, no ano de pedido 2011 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR 6 396,69 0,00 6 396,69 

Certificação 2010 Erro conhecido no FEAGA SIGC — 
fatura falsificada — prémio especial 
para o trigo-duro 

Auxílio 
único  

EUR – 3 460,25 0,00 – 3 460,25 

Auditoria financeira — 
Atrasos nos pagamentos e 
nos prazos de pagamento 

2012 Atrasos nos pagamentos Auxílio 
único  

EUR – 242 883,87 – 242 883,87 0,00 

Auditoria financeira — 
Atrasos nos pagamentos e 
nos prazos de pagamento 

2012 Atrasos nos pagamentos Auxílio 
único  
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Condicionalidade 2010 Clemência do sistema de sanções, 
2009 

Auxílio 
único  

EUR – 314 226,90 – 628,45 – 313 598,45 

Condicionalidade 2011 Clemência do sistema de sanções, 
2010 

Auxílio 
único  

EUR – 311 191,72 – 622,39 – 310 569,33 

Condicionalidade 2012 Clemência do sistema de sanções, 
2011 

Auxílio 
único  

EUR – 165 476,02 – 330,95 – 165 145,07 

Certificação 2012 Correção Erro Mais Provável Auxílio 
único  

EUR – 474 888,32 0,00 – 474 888,32 

Direitos 2007 Reembolso na sequência do acórdão 
do Tribunal de Justiça Europeu no 
Processo T-632/11 

TAXA 
FIXA 

10,00 EUR 7 055 951,79 7 055 951,79 0,00 

Total GR: EUR – 325 901 529,65 – 4 782 388,62 – 321 119 141,03 

Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro 

HU Condicionalidade 2011 Controlos ineficazes ou parciais para 
4 RLG, ano de pedido 2010 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 1 615 567,11 – 712,70 – 1 614 854,41 

Condicionalidade 2012 Controlos ineficazes ou parciais para 
4 RLG, ano de pedido 2011 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 1 600 343,90 – 173,63 – 1 600 170,27 

Condicionalidade 2010 Incumprimentos menores tratados 
como tolerâncias, ano de pedido 2009 

Auxílio 
único  

EUR – 266 654,00 – 533,31 – 266 120,69 

Condicionalidade 2011 Incumprimentos menores tratados 
como tolerâncias, ano de pedido 2010 

Auxílio 
único  

EUR – 287 746,00 – 575,49 – 287 170,51 

Condicionalidade 2012 Incumprimentos menores tratados 
como tolerâncias, ano de pedido 2011 

Auxílio 
único  

EUR – 14 540,00 – 29,08 – 14 510,92 

Condicionalidade 2009 Não definição de norma BCAA, ano 
de pedido 2008 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 196 594,99 – 4 936,38 – 191 658,61 
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Condicionalidade 2010 Não definição de norma BCAA, con
trolos ineficazes ou parciais para 4 
RLG, ano de pedido 2009 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 1 419 746,61 0,00 – 1 419 746,61 

Outras ajudas diretas — ar
tigos 68.o-72.o do Regula
mento (CE) n.o 73/2009 

2011 Não aplicação de reduções e recupera
ções retroativas 

Auxílio 
único 

0,00 EUR – 192 496,94 0,00 – 192 496,94 

Outras ajudas diretas — ar
tigos 68.o-72.o do Regula
mento (CE) n.o 73/2009 

2012 Não aplicação de reduções e recupera
ções retroativas 

Auxílio 
único 

0,00 EUR – 86 816,93 0,00 – 86 816,93 

Outras ajudas diretas — ar
tigos 68.o-72.o do Regula
mento (CE) n.o 73/2009 

2013 Não aplicação de reduções e recupera
ções retroativas 

Auxílio 
único 

0,00 EUR – 167 077,38 0,00 – 167 077,38 

Restituições à exportação 
— Animais vivos 

2011 Deficiência num controlo-chave rela
tivo ao tempo de viagem no contexto 
do transporte de animais vivos 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 25 771,41 0,00 – 25 771,41 

Restituições à exportação 
— Animais vivos 

2012 Deficiência num controlo-chave rela
tivo ao tempo de viagem no contexto 
do transporte de animais vivos 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 7 923,51 0,00 – 7 923,51 

Restituições à exportação 
— Animais vivos 

2013 Deficiência num controlo-chave rela
tivo ao tempo de viagem no contexto 
do transporte de animais vivos 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 2 068,64 0,00 – 2 068,64 

Restituições à exportação 
— Animais vivos 

2014 Deficiência num controlo-chave rela
tivo ao tempo de viagem no contexto 
do transporte de animais vivos 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 940,87 0,00 – 940,87 

Total HU: EUR – 5 884 288,29 – 6 960,59 – 5 877 327,70 

Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro 

IE Irregularidades 2012 Juros na sequência de notificações tar
dias de devedores 

Auxílio 
único 

0,00 EUR – 24 310,00 0,00 – 24 310,00 

Total IE: EUR – 24 310,00 0,00 – 24 310,00 

Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro 

IT Ajudas diretas dissociadas 2009 Elegibilidade de pastagens permanen
tes 

Auxílio 
único  

EUR – 3 291 735,88 0,00 – 3 291 735,88 
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Ajudas diretas dissociadas 2010 Elegibilidade de pastagens permanen
tes 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 3 244 105,28 0,00 – 3 244 105,28 

Ajudas diretas dissociadas 2011 Elegibilidade de pastagens permanen
tes 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 2 708 898,96 0,00 – 2 708 898,96 

Ajudas diretas dissociadas 2009 Aplicação incorreta da tolerância de 
0,1 ha 

Auxílio 
único  

EUR – 104 511,69 0,00 – 104 511,69 

Ajudas diretas dissociadas 2010 Aplicação incorreta da tolerância de 
0,1 ha 

Auxílio 
único  

EUR – 35 336,77 0,00 – 35 336,77 

Ajudas diretas dissociadas 2010 Falta de procedimento no contexto de 
incumprimentos intencionais 

Auxílio 
único  

EUR – 51 346,95 0,00 – 51 346,95 

Total IT: EUR – 9 435 935,53 0,00 – 9 435 935,53 

Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro 

LU Condicionalidade 2010 Insuficiências nos controlos e sanções 
para vários RLG, ano de pedido 2009 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 172 829,19 0,00 – 172 829,19 

Condicionalidade 2011 Insuficiências nos controlos e sanções 
para vários RLG, ano de pedido 2009 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 119,86 0,00 – 119,86 

Condicionalidade 2012 Insuficiências nos controlos e sanções 
para vários RLG, ano de pedido 2009 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 139,73 0,00 – 139,73 

Condicionalidade 2009 Insuficiências nos controlos e sanções 
para vários RLG, ano de pedido 2010 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 525,20 0,00 – 525,20 

Condicionalidade 2010 Insuficiências nos controlos e sanções 
para vários RLG, ano de pedido 2010 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 9,14 – 9,14 0,00 
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Condicionalidade 2011 Insuficiências nos controlos e sanções 
para vários RLG, ano de pedido 2010 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 170 803,10 0,00 – 170 803,10 

Condicionalidade 2012 Insuficiências nos controlos e sanções 
para vários RLG, ano de pedido 2010 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 559,72 0,00 – 559,72 

Condicionalidade 2013 Insuficiências nos controlos e sanções 
para vários RLG, ano de pedido 2010 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 9,94 0,00 – 9,94 

Condicionalidade 2010 Insuficiências nos controlos para al
guns RLG, ano de pedido 2011 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 11,08 0,00 – 11,08 

Condicionalidade 2012 Insuficiências nos controlos para al
guns RLG, ano de pedido 2011 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 68 099,37 0,00 – 68 099,37 

Condicionalidade 2013 Insuficiências nos controlos para al
guns RLG, ano de pedido 2011 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 22,97 0,00 – 22,97 

Condicionalidade 2011 Insuficiências nos controlos para al
guns RLG, ano de pedido 2012 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 4,41 0,00 – 4,41 

Condicionalidade 2013 Insuficiências nos controlos para al
guns RLG, ano de pedido 2012 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 67 282,23 0,00 – 67 282,23 

Total LU: EUR – 480 415,94 – 9,14 – 480 406,80 

Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro 

NL Condicionalidade 2010 Clemência do sistema de sanções, ano 
de pedido 2009 

Auxílio 
único 

0,00 EUR – 336 738,00 – 673,47 – 336 064,53 

Condicionalidade 2011 Clemência do sistema de sanções, ano 
de pedido 2010 

Auxílio 
único 

0,00 EUR – 404 673,00 – 809,34 – 403 863,66 
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Condicionalidade 2012 Clemência do sistema de sanções, ano 
de pedido 2011 

Auxílio 
único 

0,00 EUR – 231 249,00 – 462,51 – 230 786,49 

Condicionalidade 2011 Controlo parcial de quatro RLG, ano 
de pedido 2010 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 1 632 040,68 – 1 500,00 – 1 630 540,68 

Condicionalidade 2012 Controlo parcial de quatro RLG, ano 
de pedido 2010 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 6 702,82 – 182,32 – 6 520,50 

Condicionalidade 2012 Controlo parcial de quatro RLG, ano 
de pedido 2011 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 1 631 326,51 0,00 – 1 631 326,51 

Condicionalidade 2010 Duas BCAA em falta, controlo parcial 
de três RLG, ano de pedido 2009 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 1 607 697,98 – 10 515,98 – 1 597 182,00 

Condicionalidade 2011 Duas BCAA em falta, controlo parcial 
de três RLG, ano de pedido 2009 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 15,53 0,00 – 15,53 

Condicionalidade 2012 Duas BCAA em falta, controlo parcial 
de três RLG, ano de pedido 2009 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 358,24 0,00 – 358,24 

Total NL: EUR – 5 850 801,76 – 14 143,62 – 5 836 658,14 

Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro 

PL Frutos e produtos hortíco
las — Programas operacio
nais 

2009 Deficiências nos controlos in loco — 
qualidade de controlo insuficiente ou 
inadequada 

TAXA 
FIXA 

10,00 EUR – 31 264,18 0,00 – 31 264,18 
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Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro  

Frutos e produtos hortíco
las — Programas operacio
nais 

2010 Deficiências nos controlos in loco — 
qualidade de controlo insuficiente ou 
inadequada 

TAXA 
FIXA 

10,00 EUR – 29 697,91 0,00 – 29 697,91 

Frutos e produtos hortíco
las — Programas operacio
nais 

2011 Deficiências nos controlos in loco — 
qualidade de controlo insuficiente ou 
inadequada 

TAXA 
FIXA 

10,00 EUR – 18 292,77 0,00 – 18 292,77 

Frutos e produtos hortíco
las — Programas operacio
nais 

2012 Deficiências nos controlos in loco — 
qualidade de controlo insuficiente ou 
inadequada 

TAXA 
FIXA 

10,00 EUR – 63 191,19 0,00 – 63 191,19 

Frutos e produtos hortíco
las — Agrupamentos de 
produtores pré-reconheci
dos 

2009 Deficiências nos controlos in loco — 
qualidade de controlo insuficiente ou 
inadequada 

TAXA 
FIXA 

10,00 EUR – 2 931 872,36 0,00 – 2 931 872,36 

Frutos e produtos hortíco
las — Agrupamentos de 
produtores pré-reconheci
dos 

2010 Deficiências nos controlos in loco — 
qualidade de controlo insuficiente ou 
inadequada 

TAXA 
FIXA 

10,00 EUR – 9 080 094,98 0,00 – 9 080 094,98 

Frutos e produtos hortíco
las — Agrupamentos de 
produtores pré-reconheci
dos 

2011 Deficiências nos controlos in loco — 
qualidade de controlo insuficiente ou 
inadequada 

TAXA 
FIXA 

10,00 EUR – 17 373 186,08 0,00 – 17 373 186,08 

Frutos e produtos hortíco
las — Agrupamentos de 
produtores pré-reconheci
dos 

2012 Deficiências nos controlos in loco — 
qualidade de controlo insuficiente ou 
inadequada 

TAXA 
FIXA 

10,00 EUR – 25 989 900,32 0,00 – 25 989 900,32 

Condicionalidade 2010 1 BCAA não definida em termos ade
quados e não controlada, ano de pe
dido 2009 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 3 689 271,34 – 79,06 – 3 689 192,28 

Condicionalidade 2011 1 BCAA não definida em termos ade
quados e não controlada, ano de pe
dido 2009 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 3 213,44 0,00 – 3 213,44 

Condicionalidade 2012 1 BCAA não definida em termos ade
quados e não controlada, ano de pe
dido 2009 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR 164,81 0,00 164,81 
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Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro  

Condicionalidade 2009 3 BCAA não definidas ou controladas, 
aplicação incorreta de reiteração, ano 
de pedido 2008 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 3 120 835,31 – 29 229,92 – 3 091 605,39 

Condicionalidade 2010 3 BCAA não definidas ou controladas, 
aplicação incorreta de reiteração, ano 
de pedido 2008 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 2 453,25 0,00 – 2 453,25 

Condicionalidade 2011 3 BCAA não definidas ou controladas, 
aplicação incorreta de reiteração, ano 
de pedido 2008 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 330,26 0,00 – 330,26 

Certificação 2012 Incumprimento de prazos de paga
mento 

Auxílio 
único  

EUR – 8 334,38 – 8 334,38 0,00 

Total PL: EUR – 62 341 772,96 – 37 643,36 – 62 304 129,60 

Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro 

PL Condicionalidade 2010 1 BCAA não definida em termos ade
quados e não controlada, ano de pe
dido 2009 

TAXA 
FIXA 

2,00 PLN 0,00 – 180,84 180,84 

Condicionalidade 2010 3 BCAA não definidas ou controladas, 
aplicação incorreta de reiteração, ano 
de pedido 2008 

TAXA 
FIXA 

2,00 PLN 0,00 – 0,12 0,12 

Total PL: PLN 0,00 – 180,96 180,96 

Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro 

PT Linho e cânhamo 2001 Sistema de controlo gravemente defi
ciente 

TAXA 
FIXA 

25,00 EUR – 501 445,57 0,00 – 501 445,57 
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Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro  

Irregularidades 2007 Montante dos juros incorreto no 
anexo III no respeitante a todos os ca
sos apurados segundo a regra 50/50 
para o exercício de 2006 

Auxílio 
único 

0,00 EUR – 159 635,31 0,00 – 159 635,31 

Irregularidades 2010 Montante dos juros incorreto no 
anexo III no respeitante a todos os ca
sos apurados segundo a regra 50/50 
para o exercício de 2007 

Auxílio 
único 

0,00 EUR – 9 699,57 0,00 – 9 699,57 

Irregularidades 2010 Montante dos juros incorreto no 
anexo III no respeitante a todos os ca
sos apurados segundo a regra 50/50 
para o exercício de 2008 

Auxílio 
único 

0,00 EUR – 9 579,02 0,00 – 9 579,02 

Irregularidades 2007 Ano do PACA incorreto nos casos 
apurados segundo a regra 50/50 ou 
declarados irrecuperáveis num prazo 
de 4/8 anos, para o exercício de 2006 

Auxílio 
único 

0,00 EUR – 15 985,64 0,00 – 15 985,64 

Irregularidades 2010 Ano do PACA incorreto nos casos 
apurados segundo a regra 50/50 ou 
declarados irrecuperáveis num prazo 
de 4/8 anos, para o exercício de 2008 

Auxílio 
único 

0,00 EUR – 7 183,06 0,00 – 7 183,06 

Irregularidades 2010 Ano do PACA incorreto nos casos 
apurados segundo a regra 50/50 ou 
declarados irrecuperáveis num prazo 
de 4/8 anos, para o exercício de 2009 

Auxílio 
único 

0,00 EUR – 106 753,07 0,00 – 106 753,07 

Outras ajudas diretas — 
Bovinos 

2011 Irregularidades relativas à elegibilidade 
dos animais não identificados e ao 
controlo dos animais potencialmente 
elegíveis para o prémio ao abate 

Auxílio 
único 

0,00 EUR – 286 265,67 0,00 – 286 265,67 

Outras ajudas diretas — 
Bovinos 

2012 Irregularidades relativas à elegibilidade 
dos animais não identificados e ao 
controlo dos animais potencialmente 
elegíveis para o prémio ao abate 

Auxílio 
único 

0,00 EUR – 2 112,59 0,00 – 2 112,59 10.7.2015 
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Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro  

Outras ajudas diretas — 
ovinos e caprinos 

2010 Incumprimento dos requisitos (identi
dade eletrónica) e controlos in loco tar
dios 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 1 364 355,53 0,00 – 1 364 355,53 

Outras ajudas diretas — 
ovinos e caprinos 

2011 Incumprimento dos requisitos (identi
dade eletrónica) e controlos in loco tar
dios 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 12 406,16 0,00 – 12 406,16 

Outras ajudas diretas — 
ovinos e caprinos 

2012 Incumprimento dos requisitos (identi
dade eletrónica) e controlos in loco tar
dios 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 875,95 0,00 – 875,95 

Outras ajudas diretas — 
ovinos e caprinos 

2012 Incumprimento dos requisitos (identi
dade eletrónica) e controlos in loco tar
dios 

TAXA 
FIXA 

25,00 EUR – 6 882 369,01 0,00 – 6 882 369,01 

Outras ajudas diretas 2010 Deficiências no SIP, ajudas associadas, 
ano de pedido 2009 

TAXA 
FIXA 

10,00 EUR – 3 104 351,60 – 7 964,71 – 3 096 386,89 

Outras ajudas diretas 2011 Deficiências no SIP, ajudas associadas, 
ano de pedido 2009 

TAXA 
FIXA 

10,00 EUR – 22 262,51 0,00 – 22 262,51 

Outras ajudas diretas 2012 Deficiências no SIP, ajudas associadas, 
ano de pedido 2009 

TAXA 
FIXA 

10,00 EUR – 397,61 0,00 – 397,61 

Outras ajudas diretas 2011 Deficiências no SIP, ajudas associadas, 
ano de pedido 2010 

TAXA 
FIXA 

10,00 EUR – 3 075 736,70 0,00 – 3 075 736,70 

Outras ajudas diretas 2012 Deficiências no SIP, ajudas associadas, 
ano de pedido 2010 

TAXA 
FIXA 

10,00 EUR – 5 970,81 0,00 – 5 970,81 

Outras ajudas diretas 2012 Deficiências no SIP, ajudas associadas, 
ano de pedido 2011 

TAXA 
FIXA 

10,00 EUR – 3 021 960,91 0,00 – 3 021 960,91 
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Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro  

Ajudas diretas dissociadas 2010 Deficiências no SIP, ano de pedido 
2009 

TAXA 
FIXA 

10,00 EUR – 38 487 387,22 0,00 – 38 487 387,22 

Ajudas diretas dissociadas 2011 Deficiências no SIP, ano de pedido 
2009 

TAXA 
FIXA 

10,00 EUR – 76 959,21 0,00 – 76 959,21 

Ajudas diretas dissociadas 2012 Deficiências no SIP, ano de pedido 
2009 

TAXA 
FIXA 

10,00 EUR – 21 658,30 0,00 – 21 658,30 

Outras ajudas diretas — ar
tigos 68.o-72.o do Regula
mento (CE) n.o 73/2009 

2011 Deficiências no SIP, ano de pedido 
2010 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 596 448,77 0,00 – 596 448,77 

Ajudas diretas dissociadas 2011 Deficiências no SIP, ano de pedido 
2010 

TAXA 
FIXA 

10,00 EUR – 39 743 230,07 0,00 – 39 743 230,07 

Outras ajudas diretas — ar
tigos 68.o-72.o do Regula
mento (CE) n.o 73/2009 

2012 Deficiências no SIP, ano de pedido 
2010 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 14 755,30 0,00 – 14 755,30 

Ajudas diretas dissociadas 2012 Deficiências no SIP, ano de pedido 
2010 

TAXA 
FIXA 

10,00 EUR – 79 741,00 0,00 – 79 741,00 

Outras ajudas diretas — ar
tigos 68.o-72.o do Regula
mento (CE) n.o 73/2009 

2012 Deficiências no SIP, ano de pedido 
2011 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 506 205,32 0,00 – 506 205,32 

Ajudas diretas dissociadas 2012 Deficiências no SIP, ano de pedido 
2011 

TAXA 
FIXA 

10,00 EUR – 39 273 425,47 0,00 – 39 273 425,47 

Total PT: EUR – 137 389 156,95 – 7 964,71 – 137 381 192,24 

Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro 

SE Certificação 2011 Correção contabilística Auxílio 
único  

EUR – 162 010,82 0,00 – 162 010,82 

Condicionalidade 2010 Âmbito limitado do controlo do RLG 
2, ano de pedido 2009 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 935 582,59 – 923,22 – 934 659,37 
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Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro  

Condicionalidade 2011 Âmbito limitado do controlo do RLG 
2, ano de pedido 2010 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 937 501,48 0,00 – 937 501,48 

Condicionalidade 2012 Âmbito limitado do controlo do RLG 
2, ano de pedido 2011 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 922 366,51 0,00 – 922 366,51 

Total SE: EUR – 2 957 461,40 – 923,22 – 2 956 538,18 

Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro 

SI Certificação 2013 Erros conhecidos do FEAGA-SIGC Auxílio 
único  

EUR – 285,33 0,00 – 285,33 

Total SI: EUR – 285,33 0,00 – 285,33 

Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro 

SK Certificação 2012 Erro extrapolado na população não 
SIGC do FEAGA 

Auxílio 
único  

EUR – 195 952,67 0,00 – 195 952,67 

Certificação 2006 Erro conhecido no FEAGA não SIGC Auxílio 
único  

EUR – 96 733,42 0,00 – 96 733,42 

Ajudas diretas dissociadas 2009 Não aumento da amostra e ausência 
de recuperações retroativas — exercí
cio de 2008 

Auxílio 
único 

0,00 EUR – 183 679,07 0,00 – 183 679,07 

Ajudas diretas dissociadas 2010 Não aumento da amostra e ausência 
de recuperações retroativas — exercí
cio de 2009 

Auxílio 
único 

0,00 EUR – 652 124,20 0,00 – 652 124,20 

Outras ajudas diretas — ar
tigos 68.o-72.o do Regula
mento (CE) n.o 73/2009 

2011 Deficiências nos controlos in loco TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 160 973,20 0,00 – 160 973,20 

Outras ajudas diretas — ar
tigos 68.o-72.o do Regula
mento (CE) n.o 73/2009 

2012 Deficiências nos controlos in loco TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 212 310,92 0,00 – 212 310,92 

Outras ajudas diretas — ar
tigos 68.o-72.o do Regula
mento (CE) n.o 73/2009 

2013 Deficiências nos controlos in loco TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 133,03 0,00 – 133,03 

Total SK: EUR – 1 501 906,51 0,00 – 1 501 906,51  
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Moeda Amount Deduções Impacto financeiro 

EUR – 725 462 955,02 – 26 198 272,98 – 699 264 682,04 

PLN 0,00 – 180,96 180,96  

Rubrica orçamental: 6 7 1 1  

Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro 

BE Certificação 2010 Correção para os Erros Mais Prováveis Auxílio 
único  

EUR – 849 182,72 0,00 – 849 182,72 

Certificação 2011 Erro mais provável e erros administra
tivos 

Auxílio 
único  

EUR – 222 353,90 0,00 – 222 353,90 

Certificação 2012 Erro mais provável (Feader não SIGC) Auxílio 
único  

EUR – 268 140,00 0,00 – 268 140,00 

Total BE: EUR – 1 339 676,62 0,00 – 1 339 676,62 

Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro 

BG Condicionalidade 2012 Não avaliação de incumprimentos, de
ficiências na análise de riscos, ano de 
pedido 2011 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 69 011,49 0,00 – 69 011,49 

Condicionalidade 2009 Deficiências no controlo de 3 normas 
BCAA, não avaliação de incumpri
mentos, ano de pedido 2008 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 16 815,22 – 1 493,59 – 15 321,63 

Condicionalidade 2010 Deficiências no controlo de 3 normas 
BCAA, não avaliação de incumpri
mentos, ano de pedido 2008 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR 2 594,34 0,00 2 594,34 

Condicionalidade 2011 Deficiências no controlo de 3 normas 
BCAA, não avaliação de incumpri
mentos, ano de pedido 2008 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR 374,06 0,00 374,06 

Condicionalidade 2010 Deficiências no controlo de 3 normas 
BCAA, não avaliação de incumpri
mentos, ano de pedido 2009 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 42 258,52 – 2 078,57 – 40 179,95 
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Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro  

Condicionalidade 2011 Deficiências no controlo de 3 normas 
BCAA, não avaliação de incumpri
mentos, ano de pedido 2009 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR 703,39 0,00 703,39 

Condicionalidade 2012 Deficiências no controlo de 3 normas 
BCAA, não avaliação de incumpri
mentos, ano de pedido 2009 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR 790,42 0,00 790,42 

Condicionalidade 2011 Deficiências no controlo de 3 normas 
BCAA, não avaliação de incumpri
mentos, ano de pedido 2010 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 42 144,65 – 28 767,01 – 13 377,64 

Condicionalidade 2012 Deficiências no controlo de 3 normas 
BCAA, não avaliação de incumpri
mentos, ano de pedido 2010 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR 1 105,49 55,28 1 050,21 

Total BG: EUR – 164 662,18 – 32 283,89 – 132 378,29 

Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro 

DE Certificação 2010 Erros detetados no processo de apura
mento das contas para o exercício fi
nanceiro de 2010 

Auxílio 
único 

0,00 EUR – 155 205,74 0,00 – 155 205,74 

Certificação 2012 Erros financeiros identificados pelo 
organismo de certificação 

Auxílio 
único  

EUR – 2 168,71 0,00 – 2 168,71 

Certificação 2013 Erros financeiros identificados pelo 
organismo de certificação 

Auxílio 
único  

EUR – 2 552,58 0,00 – 2 552,58 

Certificação 2011 Erros financeiros relativos à população 
não SIGC do Feader 

Auxílio 
único  

EUR – 1 281 363,06 0,00 – 1 281 363,06 

Certificação 2012 Erros financeiros relativos à população 
não SIGC do Feader 

Auxílio 
único  

EUR – 468 402,54 – 1 572,93 – 466 829,61 
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Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro  

Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas não relacionadas 
com superfície) 

2011 Deficiências nos controlos in loco TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 139 742,70 0,00 – 139 742,70 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas não relacionadas 
com superfície) 

2012 Deficiências nos controlos in loco TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 57 671,91 0,00 – 57 671,91 

Total DE: EUR – 2 107 107,24 – 1 572,93 – 2 105 534,31 

Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro 

DK Desenvolvimento rural Fea
der eixos 1+3 — outras 
(2007-2013) 

2008 Auxílio pago em excesso relativa
mente à taxa de intensidade de 60 % 
prevista no Programa de Desenvolvi
mento Rural 2007-2013 

Auxílio 
único 

0,00 EUR – 740 432,69 0,00 – 740 432,69 

Desenvolvimento rural Fea
der eixos 1+3 — outras 
(2007-2013) 

2009 Auxílio pago em excesso relativa
mente à taxa de intensidade de 60 % 
prevista no Programa de Desenvolvi
mento Rural 2007-2013 

Auxílio 
único 

0,00 EUR – 1 131 207,95 0,00 – 1 131 207,95 

Desenvolvimento rural Fea
der eixos 1+3 — outras 
(2007-2013) 

2010 Auxílio pago em excesso relativa
mente à taxa de intensidade de 60 % 
prevista no Programa de Desenvolvi
mento Rural 2007-2013 

Auxílio 
único 

0,00 EUR – 159 254,22 0,00 – 159 254,22 

Desenvolvimento rural Fea
der eixos 1+3 — outras 
(2007-2013) 

2008 Controlos insuficientes ao abrigo do 
artigo 26.o, n.o 2, alínea d), do Regula
mento (CE) n.o 1975/2006 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 67 021,43 – 24 903,33 – 42 118,10 

Desenvolvimento rural Fea
der eixos 1+3 — outras 
(2007-2013) 

2009 Controlos insuficientes ao abrigo do 
artigo 26.o, n.o 2, alínea d), do Regula
mento (CE) n.o 1975/2006 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 178 668,72 – 56 560,40 – 122 108,32 

Desenvolvimento rural Fea
der eixos 1+3 — outras 
(2007-2013) 

2010 Controlos insuficientes ao abrigo do 
artigo 26.o, n.o 2, alínea d), do Regula
mento (CE) n.o 1975/2006 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 24 190,83 – 7 962,71 – 16 228,12 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixos 1+3 — medi
das orientadas para o inves
timento (2007-2013) 

2009 Despesas não elegíveis Auxílio 
único 

0,00 EUR – 44 363,28 0,00 – 44 363,28 10.7.2015 
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Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro  

Desenvolvimento Rural 
Feader eixos 1+3 — medi
das orientadas para o inves
timento (2007-2013) 

2010 Despesas não elegíveis Auxílio 
único 

0,00 EUR – 23 894,92 0,00 – 23 894,92 

Total DK: EUR – 2 369 034,04 – 89 426,44 – 2 279 607,60 

Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro 

EE Desenvolvimento rural Fea
der eixo 4 — LEADER 
(2007-2013) 

2012 Deficiência detetada no processo 
n.o 430010782587 (especificações 
técnicas alteradas, com 3 ofertas já 
disponíveis relativamente ao pedido) 

Auxílio 
único  

EUR – 30 677,59 0,00 – 30 677,59 

Total EE: EUR – 30 677,59 0,00 – 30 677,59 

Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro 

ES Desenvolvimento rural Fea
der eixo 4 — LEADER 
(2007-2013) 

2011 Pagamentos em numerário aceites 
para montantes superiores a 
3 000 EUR 

Auxílio 
único  

EUR – 3 429,35 0,00 – 3 429,35 

Desenvolvimento Rural 
Feader Eixo 1 — Medidas 
com apoio forfetário 
(2007-2013) 

2011 Acompanhamento da DAS de 2012 Auxílio 
único  

EUR – 54 678,48 0,00 – 54 678,48 

Certificação 2013 Erro Feader não SIGC calculado por 
Erro Mais Provável 

Auxílio 
único  

EUR – 13 102,05 0,00 – 13 102,05 

Certificação 2013 Erros aleatórios Feader não SIGC e es
tatísticas de controlo FEAGA 

Auxílio 
único  

EUR – 292 416,33 – 243 453,83 – 48 962,50 

Certificação 2013 Erros FEAGA e Feader no anexo III, 
erros conhecidos e Erro Mais Provável 

Auxílio 
único  

EUR – 22 195,17 0,00 – 22 195,17 

Certificação 2013 Erros conhecidos — FEAGA não SIGC 
e Feader não SIGC 

Auxílio 
único  

EUR – 26 105,45 0,00 – 26 105,45 
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Apuramento das contas — 
Apuramento financeiro 

2009 Erros na medida 123 (aumento do va
lor dos produtos agrícolas e florestais) 

Auxílio 
único 

0,00 EUR – 660 118,11 0,00 – 660 118,11 

Certificação 2013 Juros não declarados no anexo III — 
montantes relativos ao Feader 

Auxílio 
único  

EUR – 3 524,23 0,00 – 3 524,23 

Certificação 2010 Erro conhecido no Feader não SIGC Auxílio 
único 

0,00 EUR – 10 900,75 0,00 – 10 900,75 

Condicionalidade 2010 Âmbito limitado dos controlos RLG 5, 
ano de pedido 2009 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 21 359,77 0,00 – 21 359,77 

Condicionalidade 2011 Âmbito limitado dos controlos RLG 5, 
ano de pedido 2009 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 991,68 0,00 – 991,68 

Condicionalidade 2012 Âmbito limitado dos controlos RLG 5, 
ano de pedido 2009 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 17,03 0,00 – 17,03 

Desenvolvimento rural Fea
der eixo 4 — LEADER 
(2007-2013) 

2011 Razoabilidade dos custos não verifi
cada 

Auxílio 
único  

EUR – 200 000,00 0,00 – 200 000,00 

Desenvolvimento rural Fea
der eixo 4 — LEADER 
(2007-2013) 

2012 Razoabilidade dos custos não verifi
cada 

Auxílio 
único  

EUR – 494 665,62 0,00 – 494 665,62 

Total ES: EUR – 1 803 504,02 – 243 453,83 – 1 560 050,19 

Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro 

FI Condicionalidade 2011 Controlos parciais para BCAA e RLG 
2, 3, 7, 8, 11 e 16-18, ano de pedido 
2010 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 117 417,02 – 1 255,65 – 116 161,37 

Condicionalidade 2012 Controlos parciais para BCAA e RLG 
2, 3, 7, 8, 11 e 16-18, ano de pedido 
2010 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR 296,44 0,00 296,44 
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Condicionalidade 2013 Controlos parciais para BCAA e RLG 
2, 3, 7, 8, 11 e 16-18, ano de pedido 
2010 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR 119,20 0,00 119,20 

Condicionalidade 2011 Controlos parciais para BCAA e RLG 
2, 3, 7, 8, 11 e 16-18, ano de pedido 
2011 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 322 314,30 0,00 – 322 314,30 

Condicionalidade 2012 Controlos parciais para BCAA e RLG 
2, 3, 7, 8, 11 e 16-18, ano de pedido 
2011 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 124 630,16 – 1 116,39 – 123 513,77 

Condicionalidade 2013 Controlos parciais para BCAA e RLG 
2, 3, 7, 8, 11 e 16-18, ano de pedido 
2011 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR 237,29 0,00 237,29 

Condicionalidade 2012 Controlos parciais para BCAA e RLG 
2, 3, 7, 8, 11 e 16-18, ano de pedido 
2012 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 322 673,61 0,00 – 322 673,61 

Condicionalidade 2013 Controlos parciais para BCAA e RLG 
2, 3, 7, 8, 11 e 16-18, ano de pedido 
2012 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 148 165,33 0,00 – 148 165,33 

Total FI: EUR – 1 034 547,49 – 2 372,04 – 1 032 175,45 

Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro 

FR Certificação 2011 Correção de erro de um exercício an
terior (exercício financeiro de 2008) 

Auxílio 
único  

EUR – 316,93 0,00 – 316,93 

Certificação 2011 Correção de Erro Mais Provável Auxílio 
único  

EUR – 64 506,94 0,00 – 64 506,94 

Apuramento das contas — 
Apuramento da conformi
dade 

2011 Erro conhecido no Feader não SIGC Auxílio 
único 

0,00 EUR – 782 916,85 0,00 – 782 916,85 
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Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2011 Contagem de animais e avaliação do 
encabeçamento não efetuadas nos 
controlos in loco 

TAXA 
FIXA 

10,00 EUR – 22 305 396,89 – 2 656 820,83 – 19 648 576,06 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2012 Contagem de animais e avaliação do 
encabeçamento não efetuadas nos 
controlos in loco 

TAXA 
FIXA 

10,00 EUR – 46 755 450,92 – 9 650 360,15 – 37 105 090,77 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2013 Contagem de animais e avaliação do 
encabeçamento não efetuadas nos 
controlos in loco 

TAXA 
FIXA 

10,00 EUR – 46 471 360,90 – 4 948 400,38 – 41 522 960,52 

Certificação 2012 Correção Erro Mais Provável Auxílio 
único  

EUR – 63 400,43 0,00 – 63 400,43 

Apuramento das contas — 
Apuramento da conformi
dade 

2011 Erro mais provável (Feader SIGC) Auxílio 
único 

0,00 EUR – 7 657 843,46 – 7 637 276,78 – 20 566,68 

Apuramento das contas — 
Apuramento da conformi
dade 

2011 Erro mais provável (Feader não SIGC) Auxílio 
único 

0,00 EUR – 1 750 641,89 – 372 722,18 – 1 377 919,71 

Total FR: EUR – 125 851 835,21 – 25 265 580,32 – 100 586 254,89 

Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro 

GB Certificação 2011 Erros financeiros relativos à população 
não SIGC do Feader 

Auxílio 
único  

EUR – 1 306 993,00 0,00 – 1 306 993,00 

Certificação 2012 Erros financeiros relativos à população 
não SIGC do Feader 

Auxílio 
único  

EUR – 1 596 378,44 0,00 – 1 596 378,44 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2010 Deficiências nos controlos cruzados e 
nos controlos in loco 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 300 348,62 – 3 991,44 – 296 357,18 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2010 Deficiências nos controlos cruzados e 
nos controlos in loco 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 1 413 238,27 0,00 – 1 413 238,27 10.7.2015 
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Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2011 Deficiências nos controlos cruzados e 
nos controlos in loco 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 103 768,07 – 99 876,41 – 3 891,66  

Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2011 Deficiências nos controlos cruzados e 
nos controlos in loco 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 2 996 703,65 0,00 – 2 996 703,65 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2012 Deficiências nos controlos cruzados e 
nos controlos in loco 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 1 424,63 – 1 424,63 0,00 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2012 Deficiências nos controlos cruzados e 
nos controlos in loco 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 564 186,68 0,00 – 564 186,68 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2012 Deficiências no SIP-SIG e nos contro
los in loco 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 655,53 0,00 – 655,53 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2011 Deficiências no SIP-SIG e nos contro
los in loco 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 99 876,41 0,00 – 99 876,41 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2012 Deficiências no SIP-SIG e nos contro
los in loco 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 75 788,97 0,00 – 75 788,97 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2011 Deficiências na atualização da superfí
cie máxima elegível do SIP, medidas 
agroambientais, ano de pedido 2010 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 221 950,51 0,00 – 221 950,51 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2012 Deficiências na atualização da superfí
cie máxima elegível do SIP, medidas 
agroambientais, ano de pedido 2010 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 69 387,51 0,00 – 69 387,51 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2012 Deficiências na atualização da superfí
cie máxima elegível do SIP, medidas 
agroambientais, ano de pedido 2011 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 160 272,96 0,00 – 160 272,96 

10.7.2015 
L 182/75 

Jornal O
ficial da U

nião Europeia 
PT     



Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro  

Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2013 Deficiências na atualização da superfí
cie máxima elegível do SIP, medidas 
agroambientais, ano de pedido 2012 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 229 071,45 0,00 – 229 071,45  

Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2011 Deficiências na atualização da superfí
cie máxima elegível do SIP, zona des
favorecida, ano de pedido 2010 

EXTRA
POLA
DOS 

4,93 EUR – 606 376,23 0,00 – 606 376,23 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2012 Deficiências na atualização da superfí
cie máxima elegível do SIP, zona des
favorecida, ano de pedido 2010 

EXTRA
POLA
DOS 

4,93 EUR – 799,88 0,00 – 799,88 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2012 Deficiências na atualização da superfí
cie máxima elegível do SIP, zona des
favorecida, ano de pedido 2011 

EXTRA
POLA
DOS 

7,23 EUR – 1 313 436,22 0,00 – 1 313 436,22 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2013 Deficiências na atualização da superfí
cie máxima elegível do SIP, zona des
favorecida, ano de pedido 2012 

EXTRA
POLA
DOS 

4,93 EUR – 12 197,20 0,00 – 12 197,20 

Total GB: EUR – 11 072 854,23 – 105 292,48 – 10 967 561,75 

Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro 

GR Condicionalidade 2010 Controlo incompleto de 3 RLG e 1 
BCAA, no ano de pedido 2009 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 153 198,35 – 5 327,59 – 147 870,76 

Condicionalidade 2011 Controlo incompleto de 3 RLG e 1 
BCAA, no ano de pedido 2009 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 187 418,78 0,00 – 187 418,78 

Condicionalidade 2012 Controlo incompleto de 3 RLG e 1 
BCAA, no ano de pedido 2009 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 2 231,63 0,00 – 2 231,63 
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Condicionalidade 2010 Controlo incompleto de 3 RLG e 1 
BCAA, no ano de pedido 2010 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 35 104,46 0,00 – 35 104,46 

Condicionalidade 2011 Controlo incompleto de 3 RLG e 1 
BCAA, no ano de pedido 2010 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 204 353,87 0,00 – 204 353,87 

Condicionalidade 2012 Controlo incompleto de 3 RLG e 1 
BCAA, no ano de pedido 2010 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 36 611,23 0,00 – 36 611,23 

Condicionalidade 2013 Controlo incompleto de 3 RLG e 1 
BCAA, no ano de pedido 2010 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 4 633,82 0,00 – 4 633,82 

Condicionalidade 2011 Controlo incompleto de 3 RLG e 1 
BCAA, no ano de pedido 2011 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 61 471,51 0,00 – 61 471,51 

Condicionalidade 2012 Controlo incompleto de 3 RLG e 1 
BCAA, no ano de pedido 2011 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 324 047,75 0,00 – 324 047,75 

Condicionalidade 2013 Controlo incompleto de 3 RLG e 1 
BCAA, no ano de pedido 2011 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 24 741,40 0,00 – 24 741,40 

Total GR: EUR – 1 033 812,80 – 5 327,59 – 1 028 485,21 
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HU Condicionalidade 2011 Controlos ineficazes ou parciais para 
4 RLG, ano de pedido 2010 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 312 467,18 – 0,47 – 312 466,71 

Condicionalidade 2012 Controlos ineficazes ou parciais para 
4 RLG, ano de pedido 2011 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 298 558,71 0,00 – 298 558,71 

Condicionalidade 2009 Não definição de norma BCAA, ano 
de pedido 2008 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 42 691,18 – 1 096,09 – 41 595,09 

Condicionalidade 2010 Não definição de norma BCAA, con
trolos ineficazes ou parciais para 4 
RLG, ano de pedido 2009 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 277 887,36 – 390,56 – 277 496,80 

Total HU: EUR – 931 604,43 – 1 487,12 – 930 117,31 

Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro 

IT Desenvolvimento Rural 
Feader Eixo 1 — Medidas 
com apoio forfetário 
(2007-2013) 

2011 Incumprimento do prazo de 18 meses 
— art.13, n.o 4, do Reg.(CE) n.o 

1974/2006 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 38 931,65 0,00 – 38 931,65 

Desenvolvimento Rural 
Feader Eixo 1 — Medidas 
com apoio forfetário 
(2007-2013) 

2012 Incumprimento do prazo de 18 meses 
— art.13, n.o 4, do Reg.(CE) n.o 

1974/2006 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 220 159,01 0,00 – 220 159,01 

Desenvolvimento Rural 
Feader Eixo 1 — Medidas 
com apoio forfetário 
(2007-2013) 

2013 Incumprimento do prazo de 18 meses 
— art.13, n.o 4, do Reg.(CE) n.o 

1974/2006 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 222 762,74 – 1 364 263,70 1 141 500,96 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2011 Deficiências nos controlos in loco TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 89 263,40 0,00 – 89 263,40 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2011 Deficiências nos controlos in loco TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 561 912,24 0,00 – 561 912,24 10.7.2015 
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Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2012 Deficiências nos controlos in loco TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 88 547,61 0,00 – 88 547,61 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2012 Deficiências nos controlos in loco TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 770 037,00 0,00 – 770 037,00 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2011 Deficiências nos controlos in loco TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 6 013,85 0,00 – 6 013,85 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2011 Deficiências nos controlos in loco TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 475 521,25 0,00 – 475 521,25 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2012 Deficiências nos controlos in loco TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 9 979,46 0,00 – 9 979,46 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2012 Deficiências nos controlos in loco TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 180 719,23 0,00 – 180 719,23 

Total IT: EUR – 2 663 847,44 – 1 364 263,70 – 1 299 583,74 

Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro 

LT Desenvolvimento Rural 
Feader Eixo 1 — Medidas 
com apoio forfetário 

2011 Deficiências no regime de reforma an
tecipada 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 723 284,18 0,00 – 723 284,18 

Desenvolvimento Rural 
Feader Eixo 1 — Medidas 
com apoio forfetário 

2012 Deficiências no regime de reforma an
tecipada 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 637 047,08 0,00 – 637 047,08 
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Desenvolvimento Rural 
Feader Eixo 1 — Medidas 
com apoio forfetário 

2013 Deficiências no regime de reforma an
tecipada 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 577 968,82 0,00 – 577 968,82 

Total LT: EUR – 1 938 300,08 0,00 – 1 938 300,08 

Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro 

LU Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2012 Deficiências de controlo TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 9 535,97 0,00 – 9 535,97 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2013 Deficiências de controlo TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 10 852,37 0,00 – 10 852,37 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2007 Reembolso de despesas e pagamentos 
em prestações 

Auxílio 
único  

EUR – 1 698,74 0,00 – 1 698,74 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2009 Reembolso de despesas e pagamentos 
em prestações 

Auxílio 
único  

EUR – 81 935,90 0,00 – 81 935,90 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2010 Reembolso de despesas e pagamentos 
em prestações 

Auxílio 
único  

EUR – 15 911,78 0,00 – 15 911,78 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2011 Reembolso de despesas e pagamentos 
em prestações 

Auxílio 
único  

EUR – 143 677,09 – 1 058,16 – 142 618,93 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2012 Reembolso de despesas e pagamentos 
em prestações 

Auxílio 
único  

EUR – 85 606,50 0,00 – 85 606,50 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2013 Reembolso de despesas e pagamentos 
em prestações 

Auxílio 
único  

EUR – 3 346,10 0,00 – 3 346,10 10.7.2015 
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Condicionalidade 2010 Insuficiências nos controlos e sanções 
para vários RLG, ano de pedido 2009 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 33 426,58 – 756,39 – 32 670,19 

Condicionalidade 2011 Insuficiências nos controlos e sanções 
para vários RLG, ano de pedido 2009 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 267,21 0,00 – 267,21 

Condicionalidade 2012 Insuficiências nos controlos e sanções 
para vários RLG, ano de pedido 2009 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 73,03 0,00 – 73,03 

Condicionalidade 2010 Insuficiências nos controlos e sanções 
para vários RLG, ano de pedido 2010 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR 4,54 0,00 4,54 

Condicionalidade 2011 Insuficiências nos controlos e sanções 
para vários RLG, ano de pedido 2010 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 37 044,42 – 724,56 – 36 319,86 

Condicionalidade 2012 Insuficiências nos controlos e sanções 
para vários RLG, ano de pedido 2010 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 795,19 0,00 – 795,19  

Condicionalidade 2013 Insuficiências nos controlos e sanções 
para vários RLG, ano de pedido 2010 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 17,23 0,00 – 17,23 

Condicionalidade 2011 Insuficiências nos controlos para al
guns RLG, ano de pedido 2011 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 1 127,36 0,00 – 1 127,36 

Condicionalidade 2012 Insuficiências nos controlos para al
guns RLG, ano de pedido 2011 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 14 826,04 – 190,28 – 14 635,76 

Condicionalidade 2013 Insuficiências nos controlos para al
guns RLG, ano de pedido 2011 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 43,48 0,00 – 43,48 

Condicionalidade 2012 Insuficiências nos controlos para al
guns RLG, ano de pedido 2012 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 16,59 0,00 – 16,59 
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Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro  

Condicionalidade 2013 Insuficiências nos controlos para al
guns RLG, ano de pedido 2012 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 14 920,14 – 70,99 – 14 849,15 

Total LU: EUR – 455 117,18 – 2 800,38 – 452 316,80 

Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro 

NL Certificação 2013 Erro mais provável Auxílio 
único  

EUR – 42 793,00 0,00 – 42 793,00 

Condicionalidade 2011 Controlo parcial de quatro RLG, ano 
de pedido 2010 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 43 836,31 0,00 – 43 836,31 

Condicionalidade 2012 Controlo parcial de quatro RLG, ano 
de pedido 2011 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 73 073,89 0,00 – 73 073,89 

Condicionalidade 2010 Duas BCAA em falta, controlo parcial 
de três RLG, ano de pedido 2009 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 34 616,83 0,00 – 34 616,83 

Total NL: EUR – 194 320,03 0,00 – 194 320,03 

Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro 

PL Condicionalidade 2010 1 BCAA não definida em termos ade
quados e não controlada, ano de pe
dido 2009 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 920 956,49 – 2 599,64 – 918 356,85 

Condicionalidade 2011 1 BCAA não definida em termos ade
quados e não controlada, ano de pe
dido 2009 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 1 637,99 0,00 – 1 637,99 

Condicionalidade 2012 1 BCAA não definida em termos ade
quados e não controlada, ano de pe
dido 2009 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR 829,37 0,00 829,37 
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Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro  

Condicionalidade 2009 3 BCAA não definidas ou controladas, 
aplicação incorreta de reiteração, ano 
de pedido 2008 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 859 668,25 – 17 327,49 – 842 340,76 

Condicionalidade 2010 3 BCAA não definidas ou controladas, 
aplicação incorreta de reiteração, ano 
de pedido 2008 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 671,06 0,00 – 671,06 

Condicionalidade 2011 3 BCAA não definidas ou controladas, 
aplicação incorreta de reiteração, ano 
de pedido 2008 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR 1 493,39 0,00 1 493,39 

Total PL: EUR – 1 780 611,03 – 19 927,13 – 1 760 683,90 

Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro 

PT Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2009 Deficiências no SIP, DR, ano de pe
dido 2009 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 4 465 827,52 – 816 938,24 – 3 648 889,28 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2010 Deficiências no SIP, DR, ano de pe
dido 2009 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 2 780 072,82 – 449 485,15 – 2 330 587,67 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2011 Deficiências no SIP, DR, ano de pe
dido 2009 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 82 221,34 0,00 – 82 221,34 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2012 Deficiências no SIP, DR, ano de pe
dido 2009 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 14 201,20 0,00 – 14 201,20 
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Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro  

Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2010 Deficiências no SIP, DR, ano de pe
dido 2010 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 3 749 104,01 0,00 – 3 749 104,01 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2011 Deficiências no SIP, DR, ano de pe
dido 2010 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 4 067 474,49 0,00 – 4 067 474,49 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2012 Deficiências no SIP, DR, ano de pe
dido 2010 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 229 875,48 0,00 – 229 875,48 

Total PT: EUR – 15 388 776,86 – 1 266 423,39 – 14 122 353,47 

Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro 

RO Desenvolvimento Rural 
Feader eixos 1+3 — medi
das orientadas para o inves
timento (2007-2013) 

2011 Verificação dos critérios de elegibili
dade para as PME 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 3 355 151,85 0,00 – 3 355 151,85 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixos 1+3 — medi
das orientadas para o inves
timento (2007-2013) 

2012 Verificação dos critérios de elegibili
dade para as PME 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 287 527,73 0,00 – 287 527,73 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2011 Falta de rastreabilidade dos controlos 
in loco 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 2 731 178,66 – 2 731 178,66 0,00 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixos 1+3 — medi
das orientadas para o inves
timento (2007-2013) 

2009 Verificação ineficiente da elegibilidade 
e da razoabilidade dos custos 

TAXA 
FIXA 

10,00 EUR – 1 133 070,66 0,00 – 1 133 070,66 10.7.2015 
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Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro  

Desenvolvimento Rural 
Feader eixos 1+3 — medi
das orientadas para o inves
timento (2007-2013) 

2010 Verificação ineficiente da elegibilidade 
e da razoabilidade dos custos 

TAXA 
FIXA 

10,00 EUR – 5 770 820,63 0,00 – 5 770 820,63 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixos 1+3 — medi
das orientadas para o inves
timento (2007-2013) 

2011 Verificação ineficiente da elegibilidade 
e da razoabilidade dos custos 

TAXA 
FIXA 

10,00 EUR – 950 205,57 0,00 – 950 205,57 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixos 1+3 — medi
das orientadas para o inves
timento (2007-2013) 

2012 Verificação ineficiente da elegibilidade 
e da razoabilidade dos custos 

TAXA 
FIXA 

10,00 EUR – 7 608 827,95 0,00 – 7 608 827,95 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixos 1+3 — medi
das orientadas para o inves
timento (2007-2013) 

2009 Controlo insuficiente da razoabilidade 
dos custos (aquisição de bens) 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 2 620 758,90 – 2 620 758,90 0,00 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixos 1+3 — medi
das orientadas para o inves
timento (2007-2013) 

2010 Controlo insuficiente da razoabilidade 
dos custos (aquisição de bens) 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 4 160 449,26 – 4 160 449,26 0,00 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixos 1+3 — medi
das orientadas para o inves
timento (2007-2013) 

2011 Controlo insuficiente da razoabilidade 
dos custos (aquisição de bens) 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 3 638 274,92 0,00 – 3 638 274,92 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixos 1+3 — medi
das orientadas para o inves
timento (2007-2013) 

2012 Controlo insuficiente da razoabilidade 
dos custos (aquisição de bens) 

TAXA 
FIXA 

5,00 EUR – 3 118 370,51 0,00 – 3 118 370,51 

Total RO: EUR – 35 374 636,64 – 9 512 386,82 – 25 862 249,82 
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Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro 

SE Apuramento das contas — 
Apuramento da conformi
dade 

2013 Erro conhecido (população SIGC do 
Feader) 

Auxílio 
único 

0,00 EUR – 488,09 0,00 – 488,09 

Certificação 2011 Erro mais provável (Feader não SIGC) Auxílio 
único  

EUR – 1 649 879,53 0,00 – 1 649 879,53 

Apuramento das contas — 
Apuramento da conformi
dade 

2013 Erro mais provável (população não 
SIGC do Feader) 

Auxílio 
único 

0,00 EUR – 730 668,81 0,00 – 730 668,81 

Condicionalidade 2010 Âmbito limitado do controlo do RLG 
2, DR, ano de pedido 2009 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 138 868,55 0,00 – 138 868,55 

Condicionalidade 2011 Âmbito limitado do controlo do RLG 
2, DR, ano de pedido 2010 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 189 154,34 0,00 – 189 154,34 

Condicionalidade 2012 Âmbito limitado do controlo do RLG 
2, DR, ano de pedido 2011 

TAXA 
FIXA 

2,00 EUR – 196 441,61 0,00 – 196 441,61 

Total SE: EUR – 2 905 500,93 0,00 – 2 905 500,93 

Estado-
-Membro Medida FY Justificação Tipo Correção 

(%) Moeda Quantia Deduções Impacto financeiro 

SI Certificação 2013 Dívidas ao Feader prematuramente de
claradas incobráveis 

Auxílio 
único  

EUR – 1 214,10 0,00 – 1 214,10 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2011 Ausência de controlos administrativos 
— rotação de culturas 

Auxílio 
único  

EUR – 136 630,13 0,00 – 136 630,13 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2011 Ausência de controlos administrativos 
relativos a compromissos específicos 
no âmbito de determinadas medidas 
agroambientais (214) 

Auxílio 
único  

EUR – 9 476,10 0,00 – 9 476,10 

Desenvolvimento Rural 
Feader eixo 2 (2007-2013, 
medidas relacionadas com 
superfície) 

2012 Ausência de controlos administrativos 
relativos a compromissos específicos 
no âmbito de determinadas medidas 
agroambientais (214) 

Auxílio 
único  

EUR – 9 463,42 0,00 – 9 463,42 

Total SI: EUR – 156 783,75 0,00 – 156 783,75  
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Moeda Amount Deduções Impacto financeiro 

EUR – 208 597 209,79 – 37 912 598,06 – 170 684 611,73   
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DECISÃO DE EXECUÇÃO (UE) 2015/1120 DA COMISSÃO 

de 8 de julho de 2015 

que isenta a prospeção de petróleo e de gás na Grécia da aplicação da Diretiva 2004/17/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à coordenação dos processos de adjudicação de 

contratos nos setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais 

[notificada com o número C(2015) 4512] 

(Apenas faz fé o texto na língua grega) 

(Texto relevante para efeitos do EEE) 

A COMISSÃO EUROPEIA, 

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

Tendo em conta a Diretiva 2004/17/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de março de 2004, relativa à 
coordenação dos processos de adjudicação de contratos nos setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços 
postais (1), nomeadamente o artigo 30.o, n.o 4, 

Tendo em conta o pedido apresentado pela Hellenic Petroleum S.A., por correio eletrónico de 2 de fevereiro de 2015, 

Considerando o seguinte: 

I. FACTOS 

(1)  A 2 de fevereiro de 2015, a Hellenic Petroleum S.A. (a seguir designada «o requerente») apresentou à Comissão 
um pedido, por correio eletrónico, nos termos do artigo 35.o, n.o 1, da Diretiva 2014/25/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho (2). Nos termos desse pedido, a Comissão foi convidada a declarar que as disposições da 
Diretiva 2004/17/CE e os procedimentos de adjudicação de contratos previstos na referida diretiva não se 
aplicavam à prospeção de petróleo e de gás na Grécia. 

(2)  A 23 de dezembro de 2014, o mesmo requerente apresentou um pedido ao abrigo do artigo 35.o, n.o 1, da 
Diretiva 2014/25/UE relativo à prospeção de petróleo e de gás, à produção de petróleo e à produção de gás na 
Grécia. A Comissão respondeu a 8 de janeiro de 2015, indicando que o pedido estava incompleto e, por 
conseguinte, em conformidade com o disposto no anexo IV, ponto 1, terceiro parágrafo, da Diretiva 2014/25/UE, 
o prazo para a adoção do competente ato de execução começa a correr no primeiro dia útil seguinte ao da 
receção da informação completa. O recorrente voltou a apresentar um pedido completo a 2 de fevereiro de 2015. 
No entanto, este pedido não contemplava a produção de petróleo nem de gás, mas apenas a atividade de 
prospeção de petróleo e de gás. 

(3)  Por ofício de 5 de março de 2015, a Comissão informou a Grécia do pedido apresentado nos termos do 
artigo 30.o, n.o 5, primeiro parágrafo, da Diretiva 2004/17/CE e solicitou informações adicionais a esse Estado-
-Membro. 

II. QUADRO JURÍDICO 

(4)  Até à sua revogação, a Diretiva 2004/17/CE aplica-se à adjudicação de contratos para a prossecução da prospeção 
de petróleo e gás, a menos que esta atividade esteja isenta nos termos do artigo 30.o da mesma diretiva. De um 
ponto de vista processual, porém, as disposições da Diretiva 2014/25/UE aplicam-se aos pedidos de isenção, na 
medida em que as condições materiais para a concessão de uma isenção se mantenham inalteradas quanto ao 
fundo. 
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(1) JO L 134 de 30.4.2004, p. 1. 
(2) Diretiva 2014/25/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, relativa aos contratos públicos celebrados pelas 

entidades que operam nos setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais e que revoga a Diretiva 2004/17/CE (JO L 94 
de 28.3.2014, p. 243). 



(5)  Nos termos do artigo 30.o da Diretiva 2004/17/CE, os contratos destinados a permitir a prestação de uma das 
atividades referidas nos artigos 3.o a 7.o da diretiva não estão abrangidos pela mesma se, no Estado-Membro em 
que se realiza, a dita atividade estiver diretamente exposta à concorrência em mercados de acesso não limitado. A 
exposição direta à concorrência deve ser apreciada com base em critérios objetivos que tomem em consideração 
as características específicas do setor em causa. O acesso a um dado mercado deve ser considerado não limitado 
se o Estado-Membro tiver transposto e aplicado a legislação da União relativa à abertura do mercado em questão, 
tal como enunciado no anexo XI da Diretiva 2004/17/CE. Nos termos do ponto G do anexo XI, a Diretiva 
94/22/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (1) constitui a legislação pertinente da União no que se refere à 
abertura do mercado da prospeção e extração de petróleo ou de gás. 

(6)  A Grécia transpôs (2) e aplicou a Diretiva 94/22/CE. Por conseguinte, o acesso ao mercado da prospeção e da 
extração de petróleo ou gás é considerado não limitado de acordo com o disposto do artigo 30.o, n.o 3, primeiro 
parágrafo, da Diretiva 2004/17/CE. 

(7)  Para apreciar se a atividade em questão está exposta à concorrência direta nos mercados abrangidos pela presente 
decisão, há que ter em conta a quota de mercado dos principais operadores e o grau de concentração desses 
mercados. 

(8)  A presente Decisão não prejudica a aplicação das regras de concorrência. 

III. APRECIAÇÃO 

(9)  O recorrente é uma empresa pública grega que desenvolve a sua atividade no mercado do petróleo e do gás. 

(10)  O pedido é limitado à prospeção de petróleo e de gás. O requerente, juntamente com a Edison International SpA 
e a Petroceltic Resources Plc, com quem forma um consórcio (cada empresa detém uma participação de 33,3 %), 
obteve do Estado grego direitos de exploração para o campo offshore da costa ocidental do Golfo de Patraikos. 
Neste consórcio, o requerente é o operador do projeto, sendo responsável pela exploração, a apreciação, o 
desenvolvimento, a produção, assim como pelas operações de desmantelamento. O requerente é responsável por 
todos os contratos necessários ao desenvolvimento da prospeção e atividades de produção. 

(11)  A Grécia organizou recentemente uma série de concursos públicos em duas rondas de licenciamento, em que 
todas as empresas que satisfizessem os critérios habituais em conformidade com as regras aplicáveis da UE 
tiveram a oportunidade de participar. Na primeira ronda de licenciamento, para além do consórcio acima 
mencionado, foram também concedidas licenças para prospeção de petróleo e gás à Energean Oil and Gas — 
Energeiaki Aigaiou Anonimi Etaireia Erevnas kai Paragogis Ydrogonanthrakon e à Petra Petroleum (com uma 
participação de 80 %-20 %) para o bloco de Ioannina e à Energean Oil and Gas — Energeiaki Aigaiou Anonimi 
Etaireia Erevnas kai Paragogis Ydrogonanthrakongás e à Petra Petroleum e à Trajan Oil & Gas Limited (com uma 
participação limitada de 60 %-40 %) para o bloco Katakolon. Uma segunda ronda de licenciamento foi anunciada 
em novembro de 2014, tendo todas as partes interessadas sido convidadas a participar no procedimento de 
adjudicação de licenças de prospeção e exploração de 20 blocos no offshore ao largo da Grécia Ocidental. 

(12)  De acordo com a prática constante da Comissão (3), a prospeção de petróleo e de gás natural deve ser vista como 
constituindo um só mercado do produto pertinente, uma vez que não é possível, à partida, determinar se essa 
prospeção resultará na localização de petróleo ou de gás natural. Além disso, de acordo com essa prática, o 
âmbito geográfico do mercado deve ser considerado de dimensão mundial. Uma vez que nada indica que a 
definição do âmbito geográfico do mercado seja diferente neste caso, este âmbito geográfico deverá ser mantido 
para efeitos da presente decisão. 

(13)  As quotas de mercado dos operadores com atividades de prospeção podem ser medidas com base em três 
variáveis: despesas de investimento, reservas confirmadas e produção esperada. 
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(1) Diretiva 94/22/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de Maio de 1994, relativa às condições de concessão e de utilização das 
autorizações de prospeção, pesquisa e produção de hidrocarbonetos (JO L 164 de 30.6.1994, p. 3). 

(2) Lei n.o 2289/1995 sobre a prospeção, exploração de hidrocarbonetos e Lei n.o 4001/2011. 
(3) Ver, em especial, a Decisão da Comissão, de 19 de novembro de 2007, relativa à compatibilidade com o mercado comum de uma 

operação de concentração (processo n.o COMP/M.4934 — Kazmunaigaz/Rompetrol) com base no Regulamento (CE) n.o 139/2004 do 
Conselho (JO C 31 de 5.2.2008, p. 2). 



(14)  A utilização dos investimentos para medir as quotas dos operadores no mercado da prospeção foi, no entanto, 
considerada inadequada, devido nomeadamente às grandes diferenças entre os níveis de investimento necessários 
nas diferentes zonas geográficas. Os dois outros parâmetros, ou seja, as reservas confirmadas e a produção 
esperada, têm sido geralmente aplicados para avaliar as quotas de mercado dos operadores económicos neste 
setor (1). 

(15)  À data de 31 de dezembro de 2013, as reservas mundiais comprovadas de petróleo e gás ascendiam a um total 
de 469 700 milhões de metros cúbicos padrão de equivalente-petróleo (a seguir designados «Sm3 e.p.») (2). À data 
de 31 de dezembro de 2013, a Grécia tinha menos de 0,03 % das reservas comprovadas de petróleo e 0 % das 
reservas comprovadas de gás natural. De acordo com o pedido, as estimativas preliminares/previsões sugerem que 
os blocos para os quais já foram adjudicadas concessões podem potencialmente levar à descoberta de 253-283 
milhões de barris de petróleo bruto. Mesmo que estas estimativas se confirmassem e se tornassem reservas 
comprovadas (3), a parte da Grécia no mercado mundial continuaria a ser deveras ínfima (menos de 0,05 %). 

(16)  A quota-parte individual das empresas que operam ou das que, no futuro próximo, irão operar na Grécia será 
ainda menor. O requerente não explorou nenhum petróleo nem gás natural na Grécia nem em qualquer outro 
país durante os três últimos exercícios. 

(17)  O mercado da prospeção não está altamente concentrado. Além das empresas públicas, o mercado caracteriza-se 
pela presença de três operadoras internacionais privadas de integração vertical, as chamadas «super majors» (BP, 
ExxonMobil e Shell), assim como de algumas empresas das chamadas «majors». Estes elementos são uma 
indicação de exposição direta à concorrência. 

IV. CONCLUSÃO 

(18)  Perante as considerações enunciadas nos considerandos 1 a 17, a condição de exposição direta à concorrência, 
prevista no artigo 30.o, n.o 1, da Diretiva 2004/17/CE, deve ser considerada como cumprida na Grécia. 

(19)  Uma vez que a condição de acesso ilimitado ao mercado é considerada cumprida, a Diretiva 2004/17/CE não 
deve ser aplicada quando as entidades adjudicantes adjudicarem contratos destinados a permitir a prospeção de 
petróleo e de gás natural na Grécia, nem quando forem organizados concursos para trabalhos de conceção que 
visem a realização de tais atividades nessa zona geográfica. 

(20)  A presente decisão baseia-se na situação de direito e de facto existente entre janeiro de 2015 e maio de 2015, 
segundo as informações fornecidas pelo requerente, podendo, portanto, ser revista se alterações na situação de 
direito e de facto fizerem com que as condições de aplicabilidade do artigo 30.o, n.o 1, da Diretiva 2004/17/CE 
deixem de estar preenchidas. 

(21)  As medidas previstas na presente Decisão estão em conformidade com o parecer do Comité Consultivo para os 
Contratos Públicos, 

ADOTOU A PRESENTE DECISÃO: 

Artigo 1.o 

A Diretiva 2004/17/CE não se aplica aos contratos adjudicados pelas entidades adjudicantes e destinados a permitir a 
prospeção de petróleo e de gás natural na Grécia. 

10.7.2015 L 182/90 Jornal Oficial da União Europeia PT     

(1) Ver, em especial, os pontos 25 e 27 da Decisão 2004/284/CE da Comissão, de 29 de setembro de 1999, que declara a compatibilidade de 
uma concentração com o mercado comum e o Acordo EEE (Processo n.o IV/M.1383 — Exxon/Mobil) (JO L 103 de 7.4.2004, p. 1), bem 
como as decisões subsequentes, nomeadamente a Decisão da Comissão, de 3 de maio de 2007, relativa à compatibilidade com o 
mercado comum de uma operação de concentração (Processo n.o COMP/M.4545 — Statoil/Hydro), com base no Regulamento (CE) 
n.o 139/2004 do Conselho (JO C 130 de 12.6.2007, p. 8). 

(2) Cf. ponto 5.2.1 do pedido e as fontes nele citadas, em especial o documento designado British Petroleum Statistical Review of World 
Energy, de junho de 2014. 

(3) 283 milhões de barris de petróleo bruto, que correspondem a cerca de 0,045 mil milhões de metros cúbicos de petróleo bruto. 



Artigo 2.o 

A República Helénica é a destinatária da presente decisão. 

Feito em Bruxelas, em 8 de julho de 2015. 

Pela Comissão 
Elżbieta BIEŃKOWSKA 

Membro da Comissão  
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