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Legenda simbolurilor utilizate 

 * Procedura de consultare  

 *** Procedura de aprobare 

 ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură) 

 ***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură) 

 ***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură) 

 

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.) 

 

 

 

 

Amendamente la un proiect de act 

 

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane 
 

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 

stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 

coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 

din dreapta. 

 

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 

fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 

amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 

proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 

actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.  

 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat 

 

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 

text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 

semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 

eliminarea sau tăierea textului înlocuit.  

Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 

tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final. 

 

 

 



 

RR\1136838RO.docx 3/32 PE604.520v02-00 

 RO 

CUPRINS 

Pagina 

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ............. 5 

EXPUNERE DE MOTIVE ...................................................................................................... 29 

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ........................................................................... 31 

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ............................ 32 

 

 

 



 

PE604.520v02-00 4/32 RR\1136838RO.docx 

RO 



 

RR\1136838RO.docx 5/32 PE604.520v02-00 

 RO 

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

privind statisticile integrate referitoare la ferme și de abrogare a Regulamentelor (CE) 

nr. 1166/2008 și (UE) nr. 1337/2011 

(COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD)) 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2016)0786), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 338 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 

Comisie (C8-0514/2016), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-

0300/2017), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 

mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

Amendamentul  1 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Programul anchetelor europene 

privind structura exploatațiilor agricole, 

care a fost derulat în cadrul Uniunii 

începând din anul 1966, ar trebui să fie 

derulat în continuare pentru examinarea 

tendințelor privind structura exploatațiilor 

(2) Programul anchetelor europene 

privind structura exploatațiilor agricole, 

care a fost derulat în cadrul Uniunii 

începând din anul 1966, ar trebui să fie 

derulat în continuare pentru examinarea 

tendințelor privind structura exploatațiilor 
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agricole la nivelul Uniunii și pentru 

asigurarea unei baze de cunoștințe statistice 

necesare pentru conceperea, punerea în 

aplicare, monitorizarea și evaluarea 

politicilor aferente, în special politica 

agricolă comună și politicile de mediu, de 

atenuare a schimbărilor climatice și de 

adaptare la acestea. 

agricole la nivelul Uniunii și pentru 

asigurarea unei baze de cunoștințe statistice 

necesare pentru conceperea, punerea în 

aplicare, monitorizarea, evaluarea și 

revizuirea politicilor aferente, în special a 

politicii agricole comune (PAC) , inclusiv 

a măsurilor în materie de dezvoltare 

rurală, precum și a politicilor de mediu, 

de atenuare a schimbărilor climatice și de 

adaptare la acestea, a politicilor Uniunii în 

materie de amenajare a teritoriului și a 

unor obiective de dezvoltare durabilă 

(ODD). O astfel de bază de cunoștințe este 

necesară, de asemenea, pentru a estima 

impactul lor asupra forței de muncă 

feminine în exploatațiile agricole.  

  

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Culegerea de date statistice, în 

special ancheta privind structura 

exploatațiilor agricole, ar trebui să 

urmărească alimentarea procesului 

decizional cu date actualizate în vederea 

unor viitoare reforme ale PAC. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) Coerența și compatibilitatea 

datelor, precum și uniformitatea 

formatelor de raportare, sunt cerințe 

preliminare pentru pregătirea statisticilor 

agricole ale Uniunii, în special în ceea ce 

privește eficiența procedurilor de 

colectare, prelucrare și difuzare și 
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calitatea rezultatelor obținute. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3b) Subliniază necesitatea de a selecta 

conținutul colectării de date de o manieră 

care să fie coerentă cu scopul de a 

dezvolta măsuri de dezvoltare agricolă și 

rurală mai specifice și mai eficace, care 

să țină seama, în mod prioritar, de nevoile 

producătorilor și ale consumatorilor din 

Uniune. 

 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7a) Înregistrările de date statistice 

referitoare la exploatațiile agricole permit 

crearea de tabele de contingență cu datele 

de bază și datele pentru module, 

permițând, prin urmare, recuperarea 

informațiilor pe baza unor variabile 

precum sexul administratorului 

exploatației agricole, vârsta acestuia, 

structura de proprietate și mărimea 

exploatației, precum și adoptarea de 

măsuri de protecție a mediului. 

Dezagregarea rezultatelor va fi posibilă 

pentru criteriile incluse în datele de bază 

și pentru combinații de criterii. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 b (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7b) Culegerea de informații privind 

anul nașterii, anul în care persoana este 

clasificată drept administrator al 

exploatației și sexul persoanei ar putea 

oferi date pentru elaborarea de măsuri în 

ceea ce privește reînnoirea generațiilor și 

aspectele legate de gen. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7c) Comisia ar trebui să pună la 

dispoziție pe internet, sub formă de tabel 

de contingență, date comparabile din 

partea tuturor statelor membre, inclusiv 

informații defalcate după sex, printre alte 

aspecte. Astfel de date ar trebui să fie 

prezentat într-un mod ușor de utilizat. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 d (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7d) Coerența și compatibilitatea 

datelor, precum și uniformitatea 

formatelor de raportare, sunt cerințe 

preliminare pentru pregătirea statisticilor 

agricole ale Uniunii, în special în ceea ce 

privește eficiența procedurilor de 

colectare, prelucrare și difuzare și 

calitatea rezultatelor obținute. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 a (nou) 



 

RR\1136838RO.docx 9/32 PE604.520v02-00 

 RO 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8a) Statele membre în care perioadele 

alocate muncii pe teren pentru anul de 

referință 2020 în cadrul anchetei coincid 

cu lucrările planificate pentru 

recensământul decenal al populației ar 

trebui să aibă posibilitatea de a devansa 

cu un an ancheta privind agricultura în 

vederea reducerii sarcinii grele pe care o 

presupune desfășurarea în același timp a 

acestor două anchete. 

 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Pentru a se evita împovărarea 

inutilă a exploatațiilor agricole și a 

administrațiilor naționale, ar trebui să se 

stabilească praguri care să excludă unitățile 

de observare nerelevante din cadrul 

entităților de bază cu privire la care se 

colectează statistici. 

(9) La punerea în aplicare a 

prezentului regulament, este important să 

se evite crearea unor sarcini și costuri 

inutile pentru exploatațiile agricole și 

administrațiile naționale. În acest sens, ar 

trebui să se stabilească praguri care să 

excludă unitățile de observare nerelevante 

din cadrul entităților de bază cu privire la 

care se colectează statistici. În același 

timp, este important ca, dacă se dorește 

conceperea unor acțiuni politice eficace 

pentru sprijinirea și menținerea micilor 

structuri agricole, să fie solicitate și date 

referitoare la fermele incluse în cohorta 

de dimensiunile respective. 

 

 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) Este esențial să se reducă la 

minimum sarcinile administrative ale 
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micro-întreprinderilor și ale IMM-urilor, 

care s-ar putea să nu dispună de resursele 

practice și organizaționale necesare 

pentru a face față colectărilor de date 

frecvente și prea detaliate. 

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10a) Este necesar să se poate distinge 

între exploatațiile agricole aflate în 

proprietate transnațională, fie din cadrul 

Uniunii, care se întind pe teritoriul a două 

sau mai multe state membre, fie în afara 

frontierelor Uniunii, de cele deținute de 

persoane fizice sau juridice într-un stat 

membru. 

 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Pentru a reduce sarcina de răspuns, 

Institutele Naționale de Statistică (INS) și 

alte autorități naționale ar trebui să aibă 

acces la datele administrative, în măsura în 

care aceste date sunt necesare pentru 

dezvoltarea, elaborarea și difuzarea de 

statistici europene. 

(11) Pentru a reduce sarcina de răspuns, 

Institutele Naționale de Statistică (INS) și 

alte autorități naționale ar trebui să aibă 

acces la datele administrative, în măsura în 

care aceste date sunt necesare pentru 

dezvoltarea, elaborarea și difuzarea de 

statistici europene. Pentru a colecta aceste 

date, INS și alte autorități naționale nu ar 

trebui în niciun caz să recurgă la mijloace 

disproporționate, cum ar fi introducerea 

unor amenzi pentru fermierii care nu sunt 

pregătiți să contribuie la o anchetă. 
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Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11a) Statele membre sau autoritățile 

naționale competente urmăresc 

simplificarea la maximum a colectării de 

date statistice referitoare la exploatațiile 

agricole. Ar trebui promovată utilizarea 

de soluții digitale în acest sens. 

 

Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) În scopul asigurării flexibilității 

Sistemului european de statistici agricole, 

precum și al simplificării și modernizării 

statisticilor agricole, variabilele care 

urmează a fi colectate ar trebui să fie 

repartizate în diferite grupuri de colectare 

(date de bază și module) care diferă sub 

aspectul frecvenței sau al 

reprezentativității, ori al ambelor elemente. 

(12) În scopul asigurării flexibilității 

Sistemului european de statistici agricole, 

precum și al simplificării și modernizării 

statisticilor agricole, variabilele care 

urmează a fi colectate ar trebui să fie 

repartizate în diferite grupuri de colectare 

(date de bază și module) care diferă sub 

aspectul frecvenței sau al 

reprezentativității, ori al ambelor elemente. 

Statele membre nu ar trebui să oblige 

fermierii prin mijloace disproporționate, 

cum ar fi amenzile, să participe la anchete 

pentru a asigura reprezentativitatea 

acestora. 

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Considerentul 20 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (20a) Aspectele economice ale 

prezentului regulament ar trebui să fie 

revizuite pentru perioada de după 2020, 

ținând seama de noul cadru financiar 
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multianual (CFM) și de alte modificări 

relevante aduse instrumentelor UE. Pe 

baza acestor revizuiri, Comisia ar trebui 

să propună modificarea corespunzătoare 

a prezentului regulament. 

 

 

Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Considerentul 24 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) În vederea asigurării unor condiții 

uniforme pentru punerea în aplicare a 

prezentului regulament, Comisiei ar trebui 

să i se atribuie competențe de executare în 

ceea ce privește precizarea descrierilor 

caracteristicilor enumerate în anexa III și a 

elementelor tehnice ale datelor care vor fi 

furnizate, definirea informațiilor care vor 

fi furnizate ad-hoc, precum și prezentarea 

modalităților și a conținutului rapoartelor 

privind calitatea. Aceste competențe ar 

trebui să fie exercitate în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului14 

din 16 februarie 2011. 

(24) În vederea asigurării unor condiții 

uniforme pentru punerea în aplicare a 

prezentului regulament, Comisiei ar trebui 

să i se atribuie competențe de executare în 

ceea ce privește precizarea descrierilor 

caracteristicilor enumerate în anexa III și a 

elementelor tehnice ale datelor care vor fi 

furnizate, precum și pentru prezentarea 

modalităților și a conținutului rapoartelor 

privind calitatea. Aceste competențe ar 

trebui să fie exercitate în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului14 

din 16 februarie 2011. În exercitarea 

acestei competențe, Comisia ar trebui să 

țină seama de aspecte precum sarcinile 

administrative și costurile pe care le 

presupune pentru exploatațiile agricole și 

pentru statele membre. 

 

Amendamentul  18 

Propunere de regulament 

Considerentul 25 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(25) Pentru a ține cont de cerințele 

emergente de date, care apar în principal ca 

urmare a unor noi evoluții în agricultură, a 

revizuirii legislației și a modificării 

priorităților de politică, competența de a 

(25) Pentru a ține cont de cerințele 

emergente de date, care apar în principal ca 

urmare a unor noi evoluții în agricultură, a 

revizuirii legislației și a modificării 

priorităților de politică, competența de a 
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adopta acte în temeiul articolului 290 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene ar trebui să fie delegată Comisiei 

în ceea ce privește modificarea temelor 

detaliate prezentate în anexa IV. Pentru a 

asigura compatibilitatea și a facilita 

utilizarea altor surse de date, competența 

de a adopta acte în conformitate cu 

articolul 290 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene ar trebui să 

fie delegată Comisiei în ceea ce privește 

modificarea caracteristicilor enumerate în 

anexa III. Este deosebit de important ca, în 

cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia 

să organizeze consultări adecvate, inclusiv 

la nivel de experți, iar respectivele 

consultări să se efectueze în conformitate 

cu principiile stabilite în Acordul 

interinstituțional privind o mai bună 

legiferare din 13 aprilie 201615. În special, 

în vederea asigurării egalității de 

participare la pregătirea actelor delegate, 

Parlamentul European și Consiliul ar 

trebui să primească toate documentele în 

același timp cu experții din statele membre, 

iar experții acestor instituții ar trebui să 

aibă acces în mod sistematic la reuniunile 

grupurilor de experți ale Comisiei care 

pregătesc actele delegate. 

adopta acte în temeiul articolului 290 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene ar trebui să fie delegată Comisiei 

în ceea ce privește modificarea temelor 

detaliate prezentate în anexa IV și pentru a 

specifica informațiile care vor fi furnizate 

ad-hoc, potrivit cerințelor de la articolul 

9. Pentru a asigura compatibilitatea și a 

facilita utilizarea altor surse de date, 

competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene ar 

trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 

privește modificarea caracteristicilor 

enumerate în anexa III. Este deosebit de 

important ca, în cursul lucrărilor sale 

pregătitoare, Comisia să organizeze 

consultări adecvate, inclusiv la nivel de 

experți, și ca respectivele consultări să se 

desfășoare în conformitate cu principiile 

stabilite în Acordul interinstituțional din 

13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare. În special, pentru a asigura 

participarea egală la pregătirea actelor 

delegate, Parlamentul European și 

Consiliul primesc toate documentele în 

același timp cu experții din statele membre, 

iar experții acestor instituții au acces 

sistematic la reuniunile grupurilor de 

experți ale Comisiei însărcinate cu 

pregătirea actelor delegate. În exercitarea 

acestei competențe, Comisia ar trebui să 

țină seama de aspecte precum sarcinile 

administrative și costurile pe care le 

presupune pentru exploatațiile agricole și 

pentru statele membre. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Pentru a respecta aceste cerințe, 

statele membre furnizează date 

reprezentative pentru exploatațiile agricole 

și unitățile agricole de terenuri comune 

2. Pentru a respecta aceste cerințe, 

statele membre furnizează date 

reprezentative pentru exploatațiile agricole 

și unitățile agricole de terenuri comune 
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care respectă cel puțin unul dintre pragurile 

fizice din anexa II în ceea ce privește 

dimensiunea terenului agricol sau numărul 

de animale. 

care respectă cel puțin unul dintre pragurile 

fizice din anexa II în ceea ce privește 

dimensiunea terenului agricol sau numărul 

de animale. Atunci când colectează aceste 

date, statele membre nu recurg la măsuri 

disproporționate, cum ar fi introducerea 

de amenzi, pentru a obține gradul dorit de 

reprezentativitate. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În cazul în care cadrul de anchetă 

principal prevăzut la alineatul (2) nu 

reprezintă 98 % din suprafața agricolă 

utilizată și 98 % din unitățile vită mare, 

statele membre extind cadrul, stabilind 

praguri mai mici decât cele prevăzute la 

alineatul (2) sau stabilind praguri 

suplimentare, ori adoptă ambele variante. 

4. În cazul în care cadrul de anchetă 

principal prevăzut la alineatul (2) de la 

prezentul articol nu reprezintă 98 % din 

suprafața agricolă utilizată și 98 % din 

unitățile vită mare, statele membre extind 

cadrul în conformitate cu articolul 6, 

stabilind praguri mai mici decât cele 

prevăzute la alineatul (2) de la prezentul 

articol sau stabilind praguri suplimentare, 

ori adoptă ambele variante. 

 

Amendamentul  21 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre colectează și 

furnizează date structurale de bază („date 

de bază”) legate de exploatațiile agricole 

menționate la alineatele (2) și (3) din 

articolul 3 pentru anii de referință ai 

anchetei 2020, 2023 și 2026, astfel cum 

sunt enumerate în anexa III. Datele de bază 

pentru anul de referință al anchetei 2020 se 

colectează sub forma unui recensământ. 

1. Statele membre colectează și 

furnizează date structurale de bază („date 

de bază”) legate de exploatațiile agricole 

menționate la alineatele (2) și (3) din 

articolul 3 pentru anii de referință ai 

anchetei 2020, 2023 și 2026, astfel cum 

sunt enumerate în anexa III. Datele de bază 

pentru anul de referință al anchetei 2020 se 

colectează sub forma unui recensământ. 

Datele din cererile anuale, astfel cum au 

fost verificate de IACS, sunt, de 

asemenea, considerate drept surse de date. 
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Justificare 

IACS = sistemul integrat de administrare și control: bazate pe datele completate în cererile 

depuse de beneficiarii PAC, aceste date sunt verificate încrucișat cu zone de referință și între 

ele, astfel încât datele ce pot fi utilizate să fie verificate și să nu se bazeze doar pe declarațiile 

solicitanților. 

 

Amendamentul  22 

Propunere de regulament 

Articolul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 5a 

 Datele referitoare la plățile efectuate 

pentru ajutoarele acordate în cadrul PAC 

 Prin intermediul organismelor care 

gestionează plățile din Fondul european 

de garantare agricolă (FEGA) și din 

Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală (FEADR), statele 

membre colectează din documentele 

referitoare la acordarea de ajutoare 

directe informațiile administrative 

necesare pentru a efectua o evaluare 

corectă a eficacității instrumentelor 

utilizate și pentru a oferi o bază pentru 

viitoarele decizii politice.  

 Organismele care gestionează plățile din 

FEGA și FEADR în fiecare stat membru: 

 (a) efectuează o analiză statistică a 

informațiilor referitoare la plăți, prin 

agregarea datelor referitoare la volumul 

ajutoarelor plătite, suprafața implicată și 

numărul de beneficiari pentru fiecare 

regiune, în funcție de tipul măsurilor și de 

nivelul ajutoarelor primite; 

 (b) comunică rezultatele agregate 

serviciilor de statistică ale statelor 

membre și Comisiei. 

Justificare 

Datele referitoare la ajutoarele plătite în temeiul PAC reprezintă o sursă statistică validă, 

care în prezent este în mare parte ignorată și a cărei folosire ar implica un cost suplimentar 
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minim. 

 

Amendamentul  23 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Datele privind exploatațiile agricole 

din extinderea cadrului pot fi colectate prin 

efectuarea unor anchete prin sondaj. În 

acest caz, statele membre se asigură că 

rezultatele ponderate ale anchetelor sunt 

reprezentative din punct de vedere statistic 

pentru exploatațiile agricole din cadrul 

fiecărei regiuni și că sunt destinate să 

îndeplinească cerințele de precizie 

prevăzute în anexa V. 

2. Datele privind exploatațiile agricole 

din extinderea cadrului pot fi colectate prin 

efectuarea unor anchete prin sondaj. În 

acest caz, statele membre se asigură că 

rezultatele ponderate ale anchetelor sunt 

reprezentative din punct de vedere statistic 

pentru exploatațiile agricole din cadrul 

fiecărei regiuni și că sunt destinate să 

îndeplinească cerințele de precizie 

prevăzute în anexa V. Structura 

eșantioanelor este supusă aprobării 

prealabile a Comisiei (Eurostat). Atunci 

când colectează aceste date, statele 

membre nu recurg la măsuri 

disproporționate, cum ar fi introducerea 

de amenzi, pentru a obține gradul dorit de 

reprezentativitate. 

 

Amendamentul  24 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 1 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) modulul „Practici de gestionare a 

solului” pentru anul 2023; 

(e) modulul „Practici de ecologizare și 

de gestionare a solului” pentru anul 2023; 

 

Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Pentru anii 2023 și 2026, Comisia 

este împuternicită să adopte acte delegate 

3. Pentru anii 2023 și 2026, Comisia 

este împuternicită să adopte acte delegate 
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în conformitate cu articolul 16 cu privire la 

modificări ale temelor detaliate enumerate 

în anexa IV. În exercitarea competenței 

sale, Comisia se asigură de faptul că astfel 

de acte delegate nu impun o sarcină sau 

costuri suplimentare semnificative statelor 

membre sau respondenților, și că se 

modifică, prin acte delegate, maximum 25 

% din temele detaliate enumerate în anexa 

IV, rotunjit la cel mai apropiat număr 

întreg, pentru fiecare modul. 

în conformitate cu articolul 16 cu privire la 

modificări ale temelor detaliate enumerate 

în anexa IV. În exercitarea competenței 

sale, Comisia se asigură de faptul că astfel 

de acte delegate nu impun o sarcină sau 

costuri suplimentare semnificative statelor 

membre sau respondenților și că oferă o 

justificare deplină în acest sens, precum și 

că se modifică, prin acte delegate, 

maximum 25 % din temele detaliate 

enumerate în anexa IV, rotunjit la cel mai 

apropiat număr întreg, pentru fiecare 

modul. 

 

 

 

Amendamentul  26 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comisia este împuternicită să 

adopte acte de punere în aplicare cu 

scopul de a preciza informațiile care vor fi 

furnizate ad-hoc, furnizând: 

1. Comisia este împuternicită să 

adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 16 cu scopul de a preciza 

informațiile care vor fi furnizate ad-hoc, 

dacă astfel de informații sunt considerate 

necesare, furnizând: 

 

 

Amendamentul  27 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) o listă a caracteristicilor care nu 

depășește 40 de variabile care vor fi 

transmise Comisiei (Eurostat) și a unităților 

de măsură aferente; 

(a) o listă a caracteristicilor care nu 

depășește 40 de variabile și motivarea 

nevoilor statistice suplimentare în cauză, 
care vor fi transmise Comisiei (Eurostat) și 

a unităților de măsură aferente; 
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Amendamentul  28 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Respectivele acte de punere în 

aplicare se adoptă în conformitate cu 

procedura de examinare prevăzută la 

articolul 17 alineatul (2) cel târziu cu 12 

luni înainte de începutul anului de 

referință al anchetei. 

2. Respectivele acte delegate se 

adoptă cel târziu cu 12 luni înainte de 

începutul anului de referință al anchetei. 

La elaborarea unor astfel de acte delegate 

sunt avute în vedere posibilele costuri și 

sarcini administrative suplimentare 

pentru exploatațiile agricole și statele 

membre. 

 

Amendamentul  29 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – paragraful 1 – litera f 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) Pentru toate celelalte caracteristici, 

fiecare stat membru stabilește o zi de 

referință comună în anul de referință al 

anchetei. 

(f) Pentru toate celelalte caracteristici, 

fiecare stat membru stabilește o zi de 

referință comună în anul de referință al 

anchetei. Această zi de referință este 

coerentă cu calendarul pentru declararea 

suprafețelor în cererea IACS. 

 

Amendamentul  30 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 6 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 6a. Comisia asigură respectarea 

acelorași standarde de calitate și 

transparență la colaționarea și publicarea 

acestor date statistice. 

 

Amendamentul  31 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 4 a (nou) 



 

RR\1136838RO.docx 19/32 PE604.520v02-00 

 RO 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Comisia asigură colaționarea și 

publicarea în timp util a datelor primite. 

Aceste date sunt prezentate într-un mod 

care include o defalcare a statisticilor 

relevante în funcție de statul membru, 

precum și tendințele generale. 

 

Amendamentul  32 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 4 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4b. Datele și statisticile colaționate 

sunt publicate și puse la dispoziție într-un 

mod transparent factorilor de decizie 

politică și publicului deopotrivă. 

 

Amendamentul  33 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Pentru colectarea datelor ad-hoc 

prevăzute la articolul 9, Uniunea poate 

acorda granturi institutelor naționale de 

statistică și altor autorități naționale 

prevăzute la articolul 5 alineatul (2) din 

Regulamentul (CE) nr. 223/2009 pentru 

acoperirea costurilor aferente punerii în 

aplicare a unei colectări de date ad-hoc. 

Această contribuție financiară a Uniunii nu 

depășește 90 % din costurile eligibile. 

6. Pentru colectarea datelor ad-hoc 

prevăzute la articolul 9, Uniunea acordă 

granturi institutelor naționale de statistică 

și altor autorități naționale prevăzute la 

articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul 

(CE) nr. 223/2009 pentru acoperirea 

costurilor aferente punerii în aplicare a 

unei colectări de date ad-hoc. Această 

contribuție financiară a Uniunii nu 

depășește 90 % din costurile eligibile. 

 

Amendamentul  34 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate menționată la articolul 5 alineatul 

(6) și la articolul 8 alineatul (3) se conferă 

Comisiei pe o perioadă de timp 

nedeterminată începând cu [Oficiul 

pentru publicații: vă rugăm să introduceți 

data exactă a intrării în vigoare a 

regulamentului]. 

2. Competența de a adopta acte 

delegate menționată la articolul 5 alineatul 

(6), la articolul 8 alineatul (3) și la 

articolul 9 alineatul (1) se conferă 

Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 

data de ... [data intrării în vigoare a 

prezentului regulament]. Comisia prezintă 

un raport privind delegarea de competențe 

cel târziu cu nouă luni înainte de 

încheierea perioadei de cinci ani. 

Delegarea de competențe se prelungește 

tacit cu perioade de timp identice, cu 

excepția cazului în care Parlamentul 

European sau Consiliul se opun 

prelungirii respective cel târziu cu trei 

luni înainte de încheierea fiecărei 

perioade. 

Justificare 

Parlamentul European urmează, în toate actele legislative, principiul conform căruia 

delegarea de competențe este conferită Comisiei Europene pe o perioadă fixă de timp. 

 

Amendamentul  35 

Propunere de regulament 

Articolul 17 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 17a 

 Derogare privind anul de referință al 

anchetei în ceea ce privește Grecia, 

Spania și Portugalia 

 Prin derogare de la articolul 5 

alineatele (1) și (5), articolul 6 

alineatul (1), articolul 7 alineatul (1), 

articolul 8 alineatul (2), articolul 12 

alineatul (1), articolul 13 alineatul (4) și 

articolul 14 alineatul (1), trimiterile la 

anul de referință al anchetei 2020 se 

interpretează ca anul de referință al 

anchetei 2019 pentru Grecia, Spania și 
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Portugalia. 

 

Amendamentul  36 

Propunere de regulament 

Anexa III – Caracteristici generale – Statutul juridic al exploatației – rândul 9 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie 

 

 

Amendamentul 

Titularul este clasificat drept tânăr 

fermier sau fermier care își începe 

activitatea în sensul articolul 50 

alineatele (2) și (3) din Regulamentul 

(UE) nr. 1307/2013 

da/nu 

 

Amendamentul  37 

Propunere de regulament 

Anexa III – Caracteristici generale – Statutul juridic al exploatației – rândul 4 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie 

  

 

Amendamentul 

Proprietate comună da/nu 

 

Amendamentul  38 

Propunere de regulament 

Anexa III – Caracteristici generale – Șeful exploatației – rândul 3 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie 
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Amendamentul 

Anul clasificării drept administrator al 

exploatației 

anul 

 

 

Amendamentul  39 

Propunere de regulament 

Anexa III – Caracteristicile terenurilor – Suprafața agricolă utilizată (SAU) – Teren 

arabil – Cereale pentru producția de boabe (inclusiv semințe) – rândul 1 

 

 

Textul propus de Comisie 

Grâu comun și alac ha  

Amendamentul 

Grâu comun și alac ha ha 

 

Amendamentul  40 

Propunere de regulament 

Anexa III – Caracteristicile terenurilor – Suprafața agricolă utilizată (SAU) – Teren 

arabil – Cereale pentru producția de boabe (inclusiv semințe) – rândul 2 

 

 

Textul propus de Comisie 

Grâu dur ha  

Amendamentul 

Grâu dur ha ha 

 

 

Amendamentul  41 

Propunere de regulament 

Anexa III – Caracteristicile terenurilor – Suprafața agricolă utilizată (SAU) – Teren 

arabil – Plante industriale – rândul 4 
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Textul propus de Comisie 

Soia ha  

Amendamentul 

Soia ha ha 

 

Amendamentul  42 

Propunere de regulament 

Anexa III – Caracteristicile terenurilor – Suprafața agricolă utilizată (SAU) – Teren 

arabil – Plante recoltate verzi de pe terenuri arabile – rândul 2 

 

 

Textul propus de Comisie 

Plante leguminoase recoltate verzi ha  

Amendamentul 

Plante leguminoase recoltate verzi ha ha 

 

Amendamentul  43 

Propunere de regulament 

Anexa III – Caracteristicile terenurilor – Alte terenuri agricole – rândul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie 

  

 

Amendamentul 

Terenuri muntoase sau de deal ha 

 

 

Amendamentul  44 

Propunere de regulament 

Anexa III – Caracteristicile efectivelor de animale – Bovine – Bovine de cel puțin doi ani, 

femele – Vaci – rândul 1 
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Textul propus de Comisie 

Vaci de lapte capete  

Amendamentul 

Vaci de lapte capete capete 

 

Amendamentul  45 

Propunere de regulament 

Anexa III – Caracteristicile efectivelor de animale – Bovine – Bovine de cel puțin doi ani, 

femele – Vaci – rândul 2 

 

 

Textul propus de Comisie 

Vaci, altele decât cele de lapte capete  

Amendamentul 

Vaci, altele decât cele de lapte capete capete 

 

Amendamentul  46 

Propunere de regulament 

Anexa III – Caracteristicile efectivelor de animale – Bovine – rândul 10 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie 

 

Amendamentul 

  Bivolițe  capete 

   Bivolițe de lapte capete 

   Bivolițe, altele decât cele de 

lapte 

capete 

 

Amendamentul  47 

Propunere de regulament 

Anexa III – Caracteristicile efectivelor de animale – Ovine și caprine 
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Textul propus de Comisie 

Ovine și caprine  capete 

Amendamentul 

Ovine și caprine   

 

Amendamentul  48 

Propunere de regulament 

Anexa III – Caracteristicile efectivelor de animale – Ovine și caprine – Ovine (toate 

vârstele) 

 

 

Textul propus de Comisie 

Ovine (toate vârstele) capete  

Amendamentul 

Ovine (toate vârstele) capete capete 

 

Amendamentul  49 

Propunere de regulament 

Anexa III – Caracteristicile efectivelor de animale – Ovine și caprine – Caprine (toate 

vârstele) 

 

 

Textul propus de Comisie 

Caprine (toate vârstele) capete  

Amendamentul 

Caprine (toate vârstele) capete capete 

 

Amendamentul  50 

Propunere de regulament 

Anexa III – Caracteristicile efectivelor de animale – Porcine – rândul 1 
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Textul propus de Comisie 

Purcei cu greutatea animalului viu sub 

20 de kilograme 

capete  

Amendamentul 

Purcei cu greutatea animalului viu sub 

20 de kilograme 

capete capete 

 

Amendamentul  51 

Propunere de regulament 

Anexa III – Caracteristicile efectivelor de animale – Păsări de curte – rândul 1 

 

 

Textul propus de Comisie 

Pui de carne capete  

Amendamentul 

Pui de carne capete capete 

 

Amendamentul  52 

Propunere de regulament 

Anexa III – Caracteristicile efectivelor de animale – Păsări de curte – rândul 2 

 

 

Textul propus de Comisie 

Găini ouătoare capete  

Amendamentul 

Găini ouătoare capete capete 

Amendamentul  53 

Propunere de regulament 

Anexa IV – Modul: Forța de muncă și alte activități lucrative – tema 8 a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie 
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Amendamentul 

 Accidente în ferme Tipuri de accidente: 

  Gravitatea accidentului 

  Context demografic 

Justificare 

Siguranța în ferme este un aspect esențial. Numărul accidentelor din ferme este prea mare. 

Legislatorii au nevoie de informații precise privind cauzele accidentelor din ferme și 

amploarea riscurilor asumate de ferme, în vederea aplicării unor politici menite să abordeze 

această problemă care implică un cost social și economic foarte mare. 

 

Amendamentul  54 

Propunere de regulament 

Anexa IV – Modul: Adăposturi pentru animale și gestionarea dejecțiilor animaliere – 

Unități prevăzute pentru dejecțiile animaliere – Temă detaliată 2 a (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Măsuri de siguranță 

Justificare 

Siguranța în ferme este un aspect esențial. Numărul accidentelor din ferme este prea mare. 

Legislatorii au nevoie de informații precise privind cauzele accidentelor din ferme și 

amploarea riscurilor asumate de ferme, în vederea aplicării unor politici menite să abordeze 

această problemă care implică un cost social și economic foarte mare. 

 

 

Amendamentul  55 

Propunere de regulament 

Anexa IV – Modul: Utilaje și echipamente – Utilaje – Temă detaliată 5 a (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Măsuri de siguranță 

Justificare 

Siguranța în ferme este un aspect esențial. Numărul accidentelor din ferme este prea mare. 
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Legislatorii au nevoie de informații precise privind cauzele accidentelor din ferme și 

amploarea riscurilor asumate de ferme, în vederea aplicării unor politici menite să abordeze 

această problemă care implică un cost social și economic foarte mare. 

 

Amendamentul  56 

Propunere de regulament 

Anexa IV – Modul: Utilaje și echipamente – Echipamente – Temă detaliată 1 a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Măsuri de siguranță 

Justificare 

Siguranța în ferme este un aspect esențial. Numărul accidentelor din ferme este prea mare. 

Legislatorii au nevoie de informații precise privind cauzele accidentelor din ferme și 

amploarea riscurilor asumate de ferme, în vederea aplicării unor politici menite să abordeze 

această problemă care implică un cost social și economic foarte mare. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Statisticile referitoare la ferme sunt instrumente foarte importante pentru a înțelege starea 

agriculturii din UE, efectele politicilor agricole, starea zonelor noastre rurale și modul în care 

acestea sunt afectate de schimbările climatice și sociale. UE are nevoie de informații cât se 

poate de exacte în acest domeniu, pentru a elabora politici care să aducă beneficii tuturor 

cetățenilor din Europa. Agricultura utilizează aproape jumătate din suprafața terestră a 

Uniunii Europene și se află în centrul modelului rural european. Agricultura are un impact 

major asupra schimbărilor climatice și asupra mediului și multe comunități rurale depind de 

ea.  

 

Propunerea Comisiei de nou regulament-cadru are scopul de a îmbunătăți comparabilitatea și 

coerența statisticilor la nivelul UE privind structura fermelor europene, a accelera 

transmiterea datelor și a permite o culegere a datelor mai flexibilă și mai specifică, care să 

reducă sarcinile ce revin exploatațiilor agricole în UE. 

 

Acest regulament-cadru este primul dintre două astfel de regulamente și privește statisticile 

integrate referitoare la ferme pentru date la nivelul fermelor cu transmitere de micro-date și 

recensământul din 2020. Un al doilea regulament-cadru privind statistici agregate referitoare 

la factorii de producție și producția agricolă cu date tabulare ar urma să fie prezentat la o dată 

ulterioară. 

 

Regulamentul privind statisticile integrate referitoare la ferme stabilește un cadru pentru 

statisticile europene de la nivelul fermelor și integrează informații privind structura fermelor 

cu informații privind metodele de producție, măsurile de dezvoltare rurală, aspectele de 

agromediu și alte probleme conexe prin intermediul unui sistem flexibil de module și de 

sondaje ad-hoc legate de un set de bază de variabile. Nevoile în materie de date sunt acoperite 

prin intermediul recensământului agricol din 2020 și prin două anchete prin sondaj, în 2023 și 

2026. 

 

Fiind factori de decizie politică, avem nevoie de statistici corecte și informații relevante. În 

multe dintre cele mai recente rezoluții și rapoarte din proprie inițiativă ale Parlamentului 

European se solicită date mai exacte și furnizate în timp util. Diverse aspecte, de la structura 

de gen a sectorului agricol și a forței de muncă la tinerii agricultori și depopularea rurală, de la 

concentrarea terenurilor la presiunea tot mai mare asupra terenurilor cauzată de urbanizare și, 

bineînțeles, de la înverzire și utilizarea zonelor de interes ecologic la exploatarea terenurilor, 

schimbarea destinației terenului și silvicultură (LULUCF), constituie doar câteva exemple de 

domenii în care statisticile de calitate sunt indispensabile pentru a lua decizii în cunoștință de 

cauză în cadrul procesului de elaborare a politicilor. 

 

Prezentul raport își propune să se asigure că nevoia de date exacte și furnizate la timp va fi 

abordată într-un mod accesibil, menținând, totodată, procesul flexibil și reducând sarcinile ce 

revin fermelor din UE și institutelor naționale de statistică. 

 

Din păcate, recensământul agricol are loc o dată la zece ani, în timp ce cadrul financiar 

multianual (CFM) se stabilește pentru un interval de șapte ani și, prin urmare, reformele PAC 

urmează aceeași periodicitate. Ultimul recensământ agricol ca atare a avut loc în 2010, înainte 
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de ultima reformă, iar următorul va avea loc în 2020, la sfârșitul actualului CFM și după 

adoptarea viitoarei PAC. Din păcate, acum este prea târziu să se încerce sincronizarea acestor 

cicluri, dar raportoarea consideră că, pe viitor, ar fi important să se analizeze modalitățile prin 

care să se asigure că informațiile rezultate în urma recensământului vor fi disponibile înainte 

de discuțiile privind reforma PAC. 
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