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Amendamentul 38
Laurenţiu Rebega

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii” din 29 
noiembrie 2017 concluzionează că politica 
agricolă comună (denumită în continuare 
„PAC”) ar trebui să continue să își 
intensifice acțiunile de răspuns la viitoarele 
provocări și oportunități, prin stimularea 
ocupării forței de muncă, a creșterii 
economice și a investițiilor, combaterea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea și aducerea cercetării și inovării din 
laboratoare pe teren și pe piețe. PAC ar 
trebui, de asemenea, să răspundă 
preocupărilor cetățenilor cu privire la o 
producție agricolă sustenabilă.

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii” din 29 
noiembrie 2017 concluzionează că politica 
agricolă comună (denumită în continuare 
„PAC”) ar trebui să continue să își 
intensifice acțiunile de răspuns la viitoarele 
provocări și oportunități, prin stimularea 
ocupării forței de muncă, a creșterii 
economice și a investițiilor, combaterea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea și aducerea cercetării și inovării din 
laboratoare pe teren și pe piețe. PAC ar 
trebui, de asemenea, să răspundă 
preocupărilor cetățenilor cu privire la o 
producție agricolă sustenabilă și la 
dezvoltarea rurală.

Or. ro

Amendamentul 39
Bronis Ropė

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre ar trebui să evite 
adăugarea unor norme care ar îngreuna 
utilizarea FEGA și FEADR de către 
beneficiari.

Or. en
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Amendamentul 40
Daniel Buda

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Sunt necesare dispoziții în ceea ce 
privește acreditarea agențiilor de plăți și a 
organismelor de coordonare de către statele 
membre, stabilirea procedurilor de obținere 
a declarațiilor de gestiune și a rapoartelor 
anuale de performanță, obținerea 
certificării sistemelor de gestiune și de 
monitorizare, a sistemelor de raportare, 
precum și certificarea conturilor anuale de 
către organisme independente. În plus, 
pentru a se asigura transparența sistemului 
de controale care urmează să fie efectuate 
la nivel național, în special în ceea ce 
privește procedurile de autorizare, validare 
și plată, precum și pentru a se reduce 
sarcina administrativă și de audit pentru 
Comisie și pentru statele membre în 
cazurile în care este necesară acreditarea 
fiecărei agenții de plăți în parte, ar trebui 
restrâns numărul autorităților și 
organismelor cărora le sunt delegate 
respectivele responsabilități, respectându-
se prevederile constituționale ale fiecărui 
stat membru.

(9) Sunt necesare dispoziții în ceea ce 
privește acreditarea agențiilor de plăți și a 
organismelor de coordonare de către statele 
membre, stabilirea procedurilor de obținere 
a declarațiilor de gestiune și a rapoartelor 
anuale de performanță, obținerea 
certificării sistemelor de gestiune și de 
monitorizare, a sistemelor de raportare, 
precum și certificarea conturilor anuale de 
către organisme independente. În cazul în 
care se agențiile de plăți întârzie plățile 
din cauza unor erori administrative, 
fermierilor afectați ar trebui să li se ofere 
compensații financiare pentru aceste 
întârzieri. În plus, pentru a se asigura 
transparența sistemului de controale care 
urmează să fie efectuate la nivel național, 
în special în ceea ce privește procedurile de 
autorizare, validare și plată, precum și 
pentru a se reduce sarcina administrativă și 
de audit pentru Comisie și pentru statele 
membre în cazurile în care este necesară
acreditarea fiecărei agenții de plăți în parte, 
ar trebui restrâns numărul autorităților și 
organismelor cărora le sunt delegate 
respectivele responsabilități, respectându-
se prevederile constituționale ale fiecărui 
stat membru.

Or. ro

Amendamentul 41
Daniel Buda

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(10) În cazul în care un stat membru 
acreditează mai multe agenții de plăți, 
acesta ar trebui să desemneze un singur 
organism public de coordonare care să 
asigure consecvența în privința gestionării 
Fondurilor, să stabilească o legătură între 
Comisie și diversele agenții de plăți 
acreditate și să se asigure că informațiile 
solicitate de Comisie referitoare la 
operațiunile mai multor agenții de plăți 
sunt puse la dispoziția Comisiei cu 
promptitudine. De asemenea, organismul 
de coordonare ar trebui să întreprindă și să 
coordoneze acțiuni în vederea soluționării 
eventualelor deficiențe obișnuite întâlnite 
la nivel național și să informeze Comisia în 
legătură cu măsurile ulterioare.

(10) În cazul în care un stat membru 
acreditează mai multe agenții de plăți, 
acesta ar trebui să desemneze un singur 
organism public de coordonare care să 
asigure consecvența în privința gestionării 
Fondurilor, să stabilească o legătură între 
Comisie și diversele agenții de plăți 
acreditate și să se asigure că informațiile 
solicitate de Comisie referitoare la 
operațiunile mai multor agenții de plăți 
sunt puse la dispoziția Comisiei cu 
promptitudine. De asemenea, organismul 
de coordonare ar trebui să întreprindă și să 
coordoneze acțiuni în vederea soluționării 
eventualelor deficiențe obișnuite întâlnite 
la nivel național și să informeze Comisia în 
legătură cu măsurile ulterioare. Agențiile 
de plăți ar trebui să își consolideze rolul 
de consiliere a fermierilor și să depună 
eforturi în vederea simplificării 
procedurilor și respectării standardelor la 
nivel european.

Or. ro

Amendamentul 42
Laurenţiu Rebega

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a se garanta încadrarea în 
plafoanele anuale a cuantumurilor alocate 
finanțării PAC, ar trebui menținut 
mecanismul de disciplină financiară prin 
care se ajustează nivelul sprijinului direct. 
Cu toate acestea, pragul de 2 000 EUR ar 
trebui desființat. Ar trebui menținută o 
rezervă pentru agricultură, în vederea 
sprijinirii sectorului agricol în cazul în care 
producția sau distribuția agricolă sunt 
afectate de evoluții ale pieței sau de crize 
majore. Articolul 12 alineatul (2) litera (d) 
din Regulamentul (UE, Euratom) [noul 
Regulament financiar] prevede faptul că 

(14) Pentru a se garanta încadrarea în 
plafoanele anuale a cuantumurilor alocate 
finanțării PAC, ar trebui menținut 
mecanismul de disciplină financiară prin 
care se ajustează nivelul sprijinului 
direct. Ar trebui menținută o rezervă pentru 
agricultură, în vederea sprijinirii sectorului 
agricol în cazul în care producția sau 
distribuția agricolă sunt afectate de evoluții 
ale pieței sau de crize majore. Articolul 12 
alineatul (2) litera (d) din Regulamentul 
(UE, Euratom) [noul Regulament 
financiar] prevede faptul că creditele 
neangajate pot fi reportate doar către 
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creditele neangajate pot fi reportate doar 
către exercițiul financiar următor. Pentru a 
simplifica în mod semnificativ punerea în 
aplicare pentru beneficiari și 
administrațiile naționale, ar trebui folosit 
un mecanism de reportare, care să 
utilizeze orice cuantumuri neutilizate ale 
rezervei pentru situații de criză din 
sectorul agricol instituită în 2020. În acest 
scop este necesară o derogare de la 
articolul 12 alineatul (2) litera (d), care să 
permită reportarea fără limită de timp a 
creditelor neangajate aferente rezervei 
pentru agricultură în vederea finanțării 
rezervei pentru agricultură în exercițiul 
financiar următor (exercițiile financiare 
următoare). În plus, în ceea ce privește 
exercițiul financiar 2020, este necesară o 
a doua derogare, deoarece cuantumul 
neutilizat total al rezervei disponibil la 
sfârșitul exercițiului 2020 ar trebui să fie 
reportat în exercițiul 2021 la linia 
bugetară corespunzătoare noii rezerve 
pentru agricultură, fără a fi returnat la 
liniile bugetare care vizează intervențiile 
sub formă de plăți directe în cadrul 
planului strategic PAC.

exercițiul financiar următor. În acest scop 
este necesară o derogare de la articolul 12 
alineatul (2) litera (d), care să permită 
reportarea fără limită de timp a creditelor 
neangajate aferente rezervei pentru 
agricultură în vederea finanțării rezervei 
pentru agricultură în exercițiul financiar 
următor (exercițiile financiare următoare).

Or. ro

Amendamentul 43
Daniel Buda

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a evita o sarcină 
administrativă excesivă pentru 
administrațiile naționale și pentru fermieri, 
trebuie să se prevadă că rambursarea 
cuantumurilor reportate din exercițiul 
financiar precedent în raport cu aplicarea 
disciplinei financiare, nu ar trebui să aibă 
loc atunci când disciplina financiară este 
aplicată pentru al doilea an consecutiv 

(15) Pentru a evita o sarcină 
administrativă excesivă pentru 
administrațiile naționale și pentru fermieri 
și pentru a asigura proceduri cât mai 
simplificate, trebuie să se prevadă că 
rambursarea cuantumurilor reportate din 
exercițiul financiar precedent în raport cu 
aplicarea disciplinei financiare, nu ar trebui 
să aibă loc atunci când disciplina financiară 
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(exercițiul N+1) sau în cazul în care 
cuantumul total al creditelor neangajate 
reprezintă mai puțin de 0,2 % din plafonul 
anual al FEGA.

este aplicată pentru al doilea an consecutiv 
(exercițiul N+1) sau în cazul în care 
cuantumul total al creditelor neangajate 
reprezintă mai puțin de 0,2 % din plafonul 
anual al FEGA.

Or. ro

Amendamentul 44
Laurenţiu Rebega

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16 a) Egalizarea nivelului plăților 
directe între statele membre este esențială 
pentru a asigura condiții de concurență 
echitabile pe piața unică a UE. Există 
nevoie urgentă de o distribuire echitabilă 
a plăților directe între statele membre.

Or. ro

Amendamentul 45
Laurenţiu Rebega

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În scopul de a furniza Comisiei, în 
special, o modalitate de a gestiona piețele 
agricole, de a facilita monitorizarea 
cheltuielilor agricole și de a monitoriza 
resursele agricole pe termen mediu și lung, 
ar trebui prevăzută utilizarea sistemului 
agrometeorologic, precum și achiziționarea 
și îmbunătățirea datelor satelitare.

(21) În scopul de a furniza Comisiei, în 
special, o modalitate de a gestiona piețele 
agricole, de a facilita monitorizarea 
cheltuielilor agricole, de a monitoriza 
resursele agricole pe termen mediu și lung 
și de a evalua și oferi asistență în timp util 
în cazul dezastrelor naturale, ar trebui 
prevăzută utilizarea sistemului 
agrometeorologic, precum și achiziționarea 
și îmbunătățirea datelor satelitare.

Or. ro
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Amendamentul 46
Bronis Ropė

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) În conformitate cu arhitectura și cu 
principalele caracteristici ale noului model 
de performanță al PAC, eligibilitatea 
plăților efectuate de statele membre pentru 
finanțarea din partea Uniunii nu ar mai 
trebui să depindă de legalitatea și 
regularitatea plăților către beneficiarii 
individuali. În schimb, în ceea ce privește 
tipurile de intervenții menționate în 
Regulamentul (UE) nr. …/… 
[Regulamentul privind planurile strategice 
PAC], plățile efectuate de statele membre 
ar trebui să fie eligibile dacă corespund 
unei realizări și dacă sunt efectuate în 
conformitate cu cerințele de bază ale 
Uniunii aplicabile.

(25) În conformitate cu arhitectura și cu 
principalele caracteristici ale noului model 
de performanță al PAC, eligibilitatea 
plăților efectuate de statele membre pentru 
finanțarea din partea Uniunii nu ar mai 
trebui să depindă de legalitatea și 
regularitatea plăților către beneficiarii 
individuali. În schimb, în ceea ce privește 
tipurile de intervenții menționate în 
Regulamentul (UE) nr. …/… 
[Regulamentul privind planurile strategice 
PAC], plățile efectuate de statele membre 
ar trebui să fie eligibile dacă corespund 
unei realizări și dacă sunt efectuate în 
conformitate cu cerințele de bază ale 
Uniunii aplicabile. Este necesar să se 
sublinieze faptul că noul model de 
performanță a PAC nu ar trebui să 
elimine necesitatea de a verifica 
legalitatea și regularitatea cheltuielilor.

Or. en

Amendamentul 47
Stanislav Polčák

Propunere de regulament
Considerentul 66

Textul propus de Comisie Amendamentul

(66) Publicarea numelor beneficiarilor 
Fondurilor oferă o modalitate de 
consolidare a controlului public al utilizării 
Fondurilor și este necesară pentru a asigura 
un nivel adecvat de protecție a intereselor 
financiare ale Uniunii. Acest lucru este 

(66) Publicarea numelor beneficiarilor 
Fondurilor oferă o modalitate de 
consolidare a controlului public al utilizării 
Fondurilor și este necesară pentru a asigura 
un nivel adecvat de protecție a intereselor 
financiare ale Uniunii. Acest lucru este 
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realizat parțial prin efectul preventiv și de 
descurajare al acestei publicări, parțial prin 
descurajarea beneficiarilor individuali de la 
implicarea în activități ilegale și, în același 
timp, prin creșterea răspunderii personale a 
fermierilor în ceea ce privește utilizarea 
fondurilor publice primite. Publicarea 
informațiilor relevante este coerentă cu 
jurisprudența recentă a Curții de Justiție a 
Uniunii Europene și cu abordarea 
prevăzută în Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 966/2012.

realizat parțial prin efectul preventiv și de 
descurajare al acestei publicări, parțial prin 
descurajarea beneficiarilor individuali de la 
implicarea în activități ilegale și, în același 
timp, prin creșterea răspunderii personale a 
fermierilor în ceea ce privește utilizarea 
fondurilor publice primite și prin 
asigurarea respectării normelor privind 
evitarea conflictelor de interese. 
Publicarea informațiilor relevante este 
coerentă cu jurisprudența recentă a Curții 
de Justiție a Uniunii Europene și cu 
abordarea prevăzută în Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 966/2012. Dacă beneficiarii 
au legături economice, familiale sau de 
alt tip cu persoane care lucrează pentru 
autorități publice dintr-un stat membru, 
aceste informații pot fi, de asemenea, 
publicate.

Or. cs

Amendamentul 48
Stanislav Polčák

Propunere de regulament
Considerentul 67

Textul propus de Comisie Amendamentul

(67) În acest context, rolul jucat de 
societatea civilă, inclusiv de mass-media și 
de organizațiile neguvernamentale, și 
contribuția acestora la consolidarea
cadrului de control al administrațiilor 
împotriva fraudei și a oricărei utilizări 
abuzive a fondurilor publice ar trebui 
recunoscute în mod adecvat.

(67) În acest context, rolul jucat de 
societatea civilă, inclusiv de mass-media și 
de organizațiile neguvernamentale, și 
contribuția acestora la consolidarea 
cadrului de control al administrațiilor 
împotriva fraudei și a oricărei utilizări 
abuzive a fondurilor publice ar trebui 
recunoscute în mod adecvat, în special 
dacă beneficiarii au legături economice, 
familiale sau de alt tip cu persoane care 
lucrează pentru autorități publice dintr-
un stat membru, aceste informații pot fi, 
de asemenea, publicate.

Or. cs
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Amendamentul 49
Stanislav Polčák

Propunere de regulament
Considerentul 69

Textul propus de Comisie Amendamentul

(69) Pentru ca obiectivul controlului 
public al utilizării banilor proveniți din 
Fonduri să fie atins, este necesar ca o 
anumită cantitate de informații despre 
beneficiari să fie adusă la cunoștința 
publicului. Informațiile respective ar trebui 
să includă date privind identitatea 
beneficiarului, cuantumul acordat și sursa 
din care provine, scopul și natura tipului de 
intervenție sau măsură în cauză. Publicarea 
acestor informații ar trebui să fie realizată 
astfel încât să interfereze cât mai puțin cu 
dreptul beneficiarilor de a li se respecta 
viața privată și cu dreptul beneficiarilor la 
protecția datelor lor cu caracter personal, 
ambele drepturi fiind recunoscute prin 
articolele 7 și 8 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene.

(69) Pentru ca obiectivul controlului 
public al utilizării banilor proveniți din 
Fonduri să fie atins, este necesar ca o 
anumită cantitate de informații despre 
beneficiari să fie adusă la cunoștința 
publicului. Informațiile respective ar trebui 
să includă date privind identitatea 
beneficiarului, cuantumul acordat și sursa 
din care provine, scopul și natura tipului de 
intervenție sau măsură în cauză. Dacă 
beneficiarii au legături economice, 
familiale sau de alt tip cu persoane care 
lucrează pentru autorități publice dintr-
un stat membru, aceste informații ar 
trebui puse la dispoziție astfel încât să 
permită populației să identifice eventuale 
conflicte de interese. Publicarea acestor 
informații ar trebui să fie realizată astfel 
încât să interfereze cât mai puțin cu dreptul 
beneficiarilor de a li se respecta viața 
privată și cu dreptul beneficiarilor la 
protecția datelor lor cu caracter personal, 
ambele drepturi fiind recunoscute prin 
articolele 7 și 8 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene.

Or. cs

Amendamentul 50
Laurenţiu Rebega

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o catastrofă naturală gravă care 
afectează puternic exploatația agricolă;

(a) o catastrofă naturală care afectează 
puternic exploatația agricolă;
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Amendamentul 51
Bronis Ropė

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) costurile indirecte și costurile 
directe cu personalul suportate de 
comunitățile rurale locale și de alți actori 
locali similari care realizează operațiuni 
LEADER de dezvoltare locală plasată sub 
responsabilitatea comunității în sensul 
articolului 25 din Regulamentul (UE) 
[RDC];

Or. en

Amendamentul 52
Laurenţiu Rebega

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Termenul de 15 februarie prevăzut la 
primul paragraf poate fi prelungit în mod 
excepțional de către Comisie până la 1 
martie, la cererea statului membru în 
cauză, astfel cum se prevede la articolul 63 
alineatul (7) al doilea paragraf din 
Regulamentul financiar.

Termenul de 15 februarie prevăzut la 
primul paragraf poate fi prelungit în mod 
excepțional de către Comisie până la 1 
iunie, la cererea statului membru în cauză, 
astfel cum se prevede la articolul 63 
alineatul (7) al doilea paragraf din 
Regulamentul financiar.

Or. ro

Amendamentul 53
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Termenul de 15 februarie prevăzut la 
primul paragraf poate fi prelungit în mod 
excepțional de către Comisie până la 1 
martie, la cererea statului membru în 
cauză, astfel cum se prevede la articolul 63 
alineatul (7) al doilea paragraf din 
Regulamentul financiar.

Termenul de 15 februarie prevăzut la 
primul paragraf poate fi prelungit în mod 
excepțional de către Comisie până la 1 
mai, la cererea statului membru în cauză, 
astfel cum se prevede la articolul 63 
alineatul (7) al doilea paragraf din 
Regulamentul financiar.

Or. en

Justificare

Termenul de patru luni pentru finalizare, certificare și terminarea procedurii comitetului de 
gestionare pentru raportul privind performanța ar fi mai scurt decât intervalul de timp în 
vigoare pentru raportarea în cadrul pilonului II. Acest lucru ar putea fi problematic, motiv 
pentru care nu ar trebui limitată posibilitatea de prelungire.

Amendamentul 54
Laurenţiu Rebega

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Autoritatea competentă decide 
printr-un act oficial cu privire la acordarea 
sau, după o revizuire, retragerea acreditării 
agenției de plăți și a organismului de 
coordonare pe baza unei examinări a 
criteriilor de acreditare care urmează a fi 
adoptate de Comisie în conformitate cu
articolul 10 alineatul (1) litera (a). 
Autoritatea competentă informează fără 
întârziere Comisia cu privire la acreditări și 
la retragerile acreditărilor.

2. Autoritatea competentă decide 
printr-un act oficial cu privire la acordarea 
sau, după o revizuire, retragerea acreditării 
agenției de plăți și a organismului de 
coordonare pe baza unei examinări a 
criteriilor de acreditare care urmează a fi 
adoptate de Comisie în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (1) litera (a) și ținând 
cont de principiul proporționalității. 
Autoritatea competentă informează fără 
întârziere Comisia cu privire la acreditări și 
la retragerile acreditărilor.

Or. ro

Amendamentul 55
Iratxe García Pérez
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Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 4 – punctul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cu toate acestea, statele membre 
care permit mai multe organisme de 
certificare pot desemna, de asemenea, un 
organism public la nivel național, căruia 
îi sunt încredințate sarcini de coordonare.

Or. es

Amendamentul 56
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Plafonul anual pentru cheltuielile 
FEGA este constituit din cuantumurile 
maxime stabilite pentru acestea în cadrul 
Regulamentului (UE, 
Euratom)[COM(2018) 322 final].

1. Plafonul anual pentru cheltuielile 
FEGA este constituit din cuantumurile 
maxime stabilite pentru acestea în cadrul 
Regulamentului (UE, Euratom) 
[COM(2018)0322] care stabilește limitele 
pentru statele membre.

Or. en

Justificare

Este foarte important să se impună limite plăților statelor membre pentru ca să nu fie posibil 
ca statele membre care recurg la ele primele să beneficieze cel mai mult.

Amendamentul 57
Iratxe García Pérez

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, prin derogare de la articolul 12 
alineatul (2) litera (d) din Regulamentul 
financiar, cuantumul neutilizat total al 

eliminat
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rezervei pentru situații de criză disponibil 
la sfârșitul anului 2020 se reportează în 
anul 2021 fără a se returna la liniile 
bugetare care vizează acțiunile 
menționate la articolul 5 alineatul (2) 
litera (c) și este pus la dispoziție pentru 
finanțarea rezervei pentru agricultură.

Or. es

Amendamentul 58
Laurenţiu Rebega

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, prin derogare de la articolul 12 
alineatul (2) litera (d) din Regulamentul 
financiar, cuantumul neutilizat total al 
rezervei pentru situații de criză disponibil 
la sfârșitul anului 2020 se reportează în 
anul 2021 fără a se returna la liniile 
bugetare care vizează acțiunile 
menționate la articolul 5 alineatul (2) 
litera (c) și este pus la dispoziție pentru 
finanțarea rezervei pentru agricultură.

eliminat

Or. ro

Amendamentul 59
Laurenţiu Rebega

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rata de ajustare se aplică numai plăților 
directe care depășesc 2000 EUR, care 
urmează să fie acordate fermierilor în 
anul calendaristic corespunzător.

Or. ro
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Amendamentul 60
Bronis Ropė

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rata de ajustare se aplică numai plăților 
directe care depășesc 2 000 EUR și care 
urmează să fie acordate fermierilor în 
anul calendaristic corespunzător.

Or. en

Amendamentul 61
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Până la data de 1 decembrie a 
anului calendaristic cu privire la care se 
aplică rata de ajustare, Comisia poate, pe 
baza unor informații noi, să adopte acte de 
punere în aplicare care adaptează rata de 
ajustare stabilită în conformitate cu 
alineatul (1). Actele de punere în aplicare
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 101 alineatul (2).

2. Până la data de 1 noiembrie a 
anului calendaristic cu privire la care se 
aplică rata de ajustare, Comisia poate, pe 
baza unor informații noi, să adopte acte de 
punere în aplicare care adaptează rata de 
ajustare stabilită în conformitate cu 
alineatul (1). Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 101 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Ajustarea disciplinei financiare trebuie să fie realizată suficient de devreme pentru ca plățile 
să poată fi efectuate în timp util.

Amendamentul 62
Bronis Ropė
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în 2021: 1 % din cuantumul 
sprijinului din FEADR pentru întreaga 
durată a planului strategic PAC;

(a) în 2021: 2 % din cuantumul 
sprijinului din FEADR pentru întreaga 
durată a planului strategic PAC;

Or. en

Amendamentul 63
Bronis Ropė

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în 2022: 1 % din cuantumul 
sprijinului din FEADR pentru întreaga 
durată a planului strategic PAC;

(b) în 2022: 2 % din cuantumul 
sprijinului din FEADR pentru întreaga 
durată a planului strategic PAC;

Or. en

Amendamentul 64
Bronis Ropė

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în 2023: 1 % din cuantumul 
sprijinului din FEADR pentru întreaga 
durată a planului strategic PAC.

(c) în 2023: 2 % din cuantumul 
sprijinului din FEADR pentru întreaga 
durată a planului strategic PAC.

Or. en

Amendamentul 65
Iratxe García Pérez

Propunere de regulament
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Articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Dobânda generată de prefinanțare 
se utilizează pentru planul strategic PAC în 
cauză și se deduce din suma cheltuielilor 
publice indicată în declarația de cheltuieli 
finală.

4. Dobânda generată de prefinanțare 
se utilizează pentru planul strategic PAC și 
programul de intervenție regional în cauză 
și se deduce din suma cheltuielilor publice 
indicată în declarația de cheltuieli finală.

Or. es

Amendamentul 66
Iratxe García Pérez

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru fiecare plan strategic PAC se 
efectuează plăți intermediare. Acestea se 
calculează prin aplicarea ratei de 
contribuție pentru fiecare tip de intervenție 
la cheltuielile publice efectuate care țin de 
aceasta, astfel cum se menționează la 
articolul 85 din Regulamentul (UE) nr. 
.../... [Regulamentul privind planurile 
strategice PAC].

1. Pentru fiecare plan strategic PAC 
sau pentru fiecare program de intervenție 
regional, după caz, se efectuează plăți 
intermediare. Acestea se calculează prin 
aplicarea ratei de contribuție pentru fiecare 
tip de intervenție la cheltuielile publice 
efectuate care țin de aceasta, astfel cum se 
menționează la articolul 85 din 
Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul 
privind planurile strategice PAC].

Or. es

Amendamentul 67
Iratxe García Pérez

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care instrumentele 
financiare sunt puse în aplicare în 
conformitate cu articolul 52 din 
Regulamentul (UE) nr. …/… [RDC], 
declarația de cheltuieli include sumele 

3. În cazul în care instrumentele 
financiare sunt puse în aplicare în 
conformitate cu articolul 52 din 
Regulamentul (UE) nr. …/… [RDC], 
declarația de cheltuieli include sumele 
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totale plătite sau, în cazul garanțiilor, 
sumele rezervate conform celor convenite 
în contractele de garanție, de către 
autoritatea de management pentru 
destinatarii finali, așa cum se prevede la 
[articolul 74 alineatul (5) literele (a), (b) și 
(c) din Regulamentul (UE) nr. .../... 
Regulamentul privind planurile strategice
PAC - Norme de eligibilitate pentru
instrumente financiare].

totale plătite sau, în cazul garanțiilor, 
sumele rezervate conform celor convenite 
în contractele de garanție corespunzătoare, 
de către autoritatea de management pentru 
destinatarii finali, așa cum se prevede la 
[articolul 74 alineatul (5) literele (a), (b) și 
(c) din Regulamentul (UE) nr. .../... Planul
PAC - norme de eligibilitate sau
instrumente financiare].

Or. es

Amendamentul 68
Iratxe García Pérez

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. După primirea ultimului raport 
anual de performanță privind punerea în 
aplicare a planului strategic PAC, Comisia 
efectuează plata soldului, în funcție de 
disponibilitatea resurselor, pe baza planului 
de finanțare în vigoare la nivelul tipurilor 
de intervenții FEADR, a conturilor anuale 
pentru ultimul an de execuție a planului 
strategic PAC în cauză și a deciziilor de 
verificare aferente. Conturile respective 
sunt prezentate Comisiei în cel mult șase 
luni de la data finală de eligibilitate a 
cheltuielilor menționată la articolul 80 
alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 
…/… [Regulamentul privind planurile 
strategice PAC] și cuprind cheltuielile 
efectuate de agenția de plăți până la ultima 
dată de eligibilitate a cheltuielilor.

1. După primirea ultimului raport 
anual de performanță privind punerea în 
aplicare a planului strategic PAC, Comisia 
efectuează plata soldului, în funcție de 
disponibilitatea resurselor, pe baza planului 
de finanțare în vigoare la nivelul tipurilor 
de intervenții FEADR, a conturilor anuale 
pentru ultimul an de execuție a planului 
strategic PAC în cauză sau, dacă este 
cazul, a planului de intervenție regional și 
a deciziilor de verificare aferente. 
Conturile respective sunt prezentate 
Comisiei în cel mult șase luni de la data 
finală de eligibilitate a cheltuielilor 
menționată la articolul 80 alineatul (3) din 
Regulamentul (UE) nr. …/… 
[Regulamentul privind planurile strategice 
PAC] și cuprind cheltuielile efectuate de 
agenția de plăți până la ultima dată de 
eligibilitate a cheltuielilor.

Or. es

Amendamentul 69
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Bronis Ropė

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia dezangajează automat 
orice parte a unui angajament bugetar 
pentru intervențiile de dezvoltare rurală 
incluse într-un plan strategic PAC care nu a 
fost folosită în scopul prefinanțării sau al 
plăților intermediare sau pentru care nu i-a 
fost prezentată nicio declarație de cheltuieli 
care să îndeplinească cerințele stabilite la 
articolul 30 alineatul (3) în privința 
cheltuielilor efectuate până la data de 31 
decembrie a celui de al doilea an care 
urmează celui în care s-a făcut 
angajamentul bugetar.

1. Comisia dezangajează automat 
orice parte a unui angajament bugetar 
pentru intervențiile de dezvoltare rurală 
incluse într-un plan strategic PAC care nu a 
fost folosită în scopul prefinanțării sau al 
plăților intermediare sau pentru care nu i-a 
fost prezentată nicio declarație de cheltuieli 
care să îndeplinească cerințele stabilite la 
articolul 30 alineatul (3) în privința 
cheltuielilor efectuate până la data de 31 
decembrie a celui de al treilea an care 
urmează celui în care s-a făcut 
angajamentul bugetar.

Or. en

Amendamentul 70
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cheltuielile menționate la articolul 5 
alineatul (2) și la articolul 6 pot fi finanțate 
de către Uniune numai în cazul în care:

Cheltuielile menționate la articolul 5 
alineatul (2) și la articolul 6 pot fi finanțate 
de către Uniune numai dacă au fost 
efectuate de agențiile de plăți acreditate 
și:

Or. en

Amendamentul 71
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) au fost efectuate de agenții de plăți 
acreditate,

eliminat

Or. en

Amendamentul 72
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) au fost efectuate în conformitate cu 
normele aplicabile ale Uniunii, sau

(b) (a) au fost efectuate în conformitate 
cu normele aplicabile ale Uniunii, sau

Or. en

Amendamentul 73
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 1 – litera c – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în ceea ce privește tipurile de 
intervenții prevăzute în Regulamentul (UE) 
nr. .../... [Regulamentul privind planurile 
strategice PAC],

(c) (b) în ceea ce privește tipurile de 
intervenții prevăzute în Regulamentul (UE) 
nr. .../... [Regulamentul privind planurile 
strategice PAC],

Or. en

Amendamentul 74
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Litera (c) punctul (i) de la primul paragraf Litera (b) punctul (i) de la primul paragraf 
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nu se aplică avansurilor plătite 
beneficiarilor în cadrul tipurilor de 
intervenții menționate în Regulamentul 
(UE) nr. .../... [Regulamentul privind 
planurile strategice PAC].

nu se aplică avansurilor plătite 
beneficiarilor în cadrul tipurilor de 
intervenții menționate în Regulamentul 
(UE) nr. .../... [Regulamentul privind 
planurile strategice PAC].

Or. en

Amendamentul 75
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, în cadrul verificării anuale 
a performanței menționate la articolul 52, 
Comisia constată că diferența dintre 
cheltuielile declarate și cuantumul aferent 
realizărilor corespunzătoare raportate este 
mai mare de 50 %, iar statul membru nu 
poate prezenta motive temeinic justificate, 
Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare prin care suspendă plățile lunare 
menționate la articolul 19 alineatul (3) sau 
plățile intermediare menționate la articolul 
30.

În cazul în care, în cadrul verificării anuale 
a performanței menționate la articolul 52, 
Comisia constată că diferența dintre 
cheltuielile declarate și cuantumul aferent 
realizărilor corespunzătoare raportate este 
mai mare de 50 %, iar statul membru nu 
poate prezenta motive justificate, Comisia 
poate adopta acte de punere în aplicare prin 
care suspendă plățile lunare menționate la 
articolul 19 alineatul (3) sau plățile 
intermediare menționate la articolul 30.

Or. en

Justificare

Este nevoie de o adevărată flexibilitate pentru ca justificările statelor membre să poată fi 
luate în considerare de Comisie. De exemplu, condițiile meteorologice extrem de nefavorabile 
sunt motive care ar trebui să fie întotdeauna luate în considerare.

Amendamentul 76
Daniel Buda

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Suspendarea se aplică, în conformitate cu Suspendarea se aplică, în conformitate cu 
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principiul proporționalității, cheltuielilor 
relevante efectuate de statul membru în 
care există deficiențe, pentru o perioadă 
care urmează a fi stabilită prin actele de 
punere în aplicare menționate la primul 
paragraf și care nu poate depăși 12 luni. 
Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare pentru prelungirea perioadei 
respective cu perioade ulterioare de 
maximum 12 luni în total, dacă sunt 
îndeplinite în continuare condițiile pentru 
suspendare. Cuantumurile suspendate sunt 
luate în considerare la adoptarea actelor de 
punere în aplicare menționate la articolul 
53.

principiul proporționalității, cheltuielilor 
relevante efectuate de statul membru în 
care există deficiențe, se aplică strict 
măsurii sau programului în cauză și nu 
asupra întregii axe de finanțare, pentru o 
perioadă care urmează a fi stabilită prin 
actele de punere în aplicare menționate la 
primul paragraf și care nu poate depăși 12 
luni. Comisia poate adopta acte de punere 
în aplicare pentru prelungirea perioadei 
respective cu perioade ulterioare de 
maximum 12 luni în total, dacă sunt 
îndeplinite în continuare condițiile pentru 
suspendare. Cuantumurile suspendate sunt 
luate în considerare la adoptarea actelor de 
punere în aplicare menționate la articolul 
53.

Or. ro

Amendamentul 77
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) înaintea datei de 1 decembrie, dar 
nu înainte de 16 octombrie, să plătească 
avansuri de până la 50 % în cazul 
intervențiilor sub formă de plăți directe;

(a) înaintea datei de 1 decembrie, dar 
nu înainte de 16 octombrie, să plătească 
avansuri de până la 75 % în cazul 
intervențiilor sub formă de plăți directe;

Or. en

Justificare

Având în vedere că ambele intervenții ale pilonului se încadrează în același plan strategic 
PAC, calendarele și procentajele armonizate de plăți în avans pentru intervențiile sub formă 
de plăți directe și pentru dezvoltarea rurală ar contribui la realizarea obiectivului de 
simplificare.

Amendamentul 78
Laurenţiu Rebega
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Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) înaintea datei de 1 decembrie, dar 
nu înainte de 16 octombrie, să plătească 
avansuri de până la 50 % în cazul 
intervențiilor sub formă de plăți directe;

(a) înaintea datei de 1 decembrie, dar 
nu înainte de 16 octombrie, să plătească 
avansuri de până la 75 % în cazul 
intervențiilor sub formă de plăți directe;

Or. ro

Amendamentul 79
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazuri urgente, Comisia poate adopta 
acte de punere în aplicare pentru 
soluționarea unor probleme specifice, în 
legătură cu aplicarea prezentului articol. 
Respectivele acte de punere în aplicare pot 
deroga de la dispozițiile alineatului (2), dar 
numai în măsura și pentru perioada în care 
acest lucru este strict necesar.

În cazuri urgente, Comisia poate adopta cât 
mai curând posibil acte de punere în 
aplicare pentru soluționarea unor probleme 
specifice, în legătură cu aplicarea 
prezentului articol. Respectivele acte de 
punere în aplicare pot deroga de la 
dispozițiile alineatului (2), dar numai în 
măsura și pentru perioada în care acest 
lucru este strict necesar.

Or. en

Justificare

Este foarte important ca actul de punere în aplicare să poată fi aplicat cât mai curând posibil 
în situații de criză . Procedura legată de actul de punere în aplicare nu este suficient de 
rapidă pentru beneficiarii care se confruntă cu dificultăți de finanțare. Nu ar trebui să existe 
întârzieri sau incertitudini pentru statele membre și pentru beneficiari în scopul de a-i ajuta 
pe fermieri și de a le îmbunătăți situația.

Amendamentul 80
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 100 în 
vederea completării prezentului regulament 
în ceea ce privește condițiile în care
trebuie compensate anumite tipuri de 
cheltuieli și venituri în cadrul fondurilor.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 100 în 
vederea completării prezentului regulament 
în ceea ce privește condițiile referitoare la 
informațiile legate de declarațiile de 
cheltuieli, în baza cărora trebuie 
compensate anumite tipuri de cheltuieli și 
venituri în cadrul fondurilor.

Or. en

Justificare

Această împuternicire este prea amplă. Ea ar trebui să fie limitată, de exemplu, la condițiile 
declarației de cheltuieli; în caz contrar, împuternicirea ar împiedica toate cheltuielile 
aferente măsurilor de ajutor în cadrul unui plan strategic PAC aprobat.

Amendamentul 81
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere controalelor efectuate 
de statele membre în temeiul actelor cu 
putere de lege și actelor administrative 
naționale sau al dispozițiilor articolului 287 
din tratat sau vreunui control organizat în 
temeiul articolului 322 din tratat sau în 
temeiul Regulamentului (Euratom, CE) nr. 
2185/96 al Consiliului, Comisia poate 
organiza controale în statele membre, 
pentru a verifica în special:

Fără a aduce atingere controalelor efectuate 
de statele membre în temeiul actelor cu 
putere de lege și actelor administrative 
naționale sau al dispozițiilor articolului 287 
din tratat sau vreunui control organizat în 
temeiul articolului 322 din tratat sau în 
temeiul Regulamentului (Euratom, CE) nr. 
2185/96 al Consiliului, Comisia poate 
organiza controale în statele membre, cu 
excepția condiționalității, pentru a verifica 
în special:

Or. en

Justificare

Procedurile și normele de control stabilite în legătură cu condiționalitatea prevăd inclusiv 
extinderea controalelor și la beneficiarul final, ceea ce este împotriva obiectivului de 
simplificare. Ar trebui să se menționeze în mod clar că acest articol nu privește 
condiționalitatea.
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Amendamentul 82
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate, în conformitate cu 
articolul 100, în vederea completării 
prezentului regulament cu obligațiile 
specifice pe care trebuie să le 
îndeplinească statele membre în temeiul 
prezentului capitol și în special cu 
normele privind criteriile de stabilire a 
neregulilor în sensul Regulamentului 
(UE, Euratom) nr. 2988/95 și a celorlalte 
cazuri de nerespectare a condițiilor 
stabilite de statele membre în planul 
strategic PAC, care trebuie raportate și a 
datelor care trebuie furnizate.

1. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate, în conformitate cu 
articolul 100, în vederea completării 
prezentului regulament în ceea ce privește 
datele care trebuie furnizate OLAF.

Or. en

Justificare

Acest articol ar trebui să fie mai detaliat în privința delegării de competențe și să nu utilizeze 
termeni precum „obligații specifice”. Delegarea de competențe ar trebui să fie stabilită în 
mod mai clar decât prin expresia „acte delegate cu obligații specifice”. În cazul în care este 
o chestiune care ține de nevoile de informare ale OLAF, acest lucru este posibil. Definirea
neregulilor ar trebui să fie, de asemenea, lăsată la latitudinea statelor membre, pentru a 
garanta subsidiaritatea.

Amendamentul 83
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia evaluează cuantumurile 
care se exclud pe baza gravității 
deficiențelor constatate.

2. Comisia evaluează cuantumurile 
care se exclud pe baza gravității 
deficiențelor constatate. Corecțiile 
financiare privind condiționalitatea se 
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bazează pe calcularea deficienței în raport 
cu sancțiunile administrative neaplicate.
Dacă acest lucru nu poate fi identificat 
prin eforturi proporționale, se utilizează 
corecțiile forfetare.

Or. en

Justificare

Comisia a declarat că rata forfetară este singura metodă acceptabilă pentru a stabili 
corecțiile financiare. În ceea ce privește condiționalitatea, ar trebui să existe posibilitatea de 
a calcula cheltuielile, care nu sunt efectuate în conformitate cu legislația Uniunii, în același 
mod ca în prezent, prin evaluarea riscului de prejudiciu financiar care rezultă din 
neaplicarea sancțiunilor administrative. Ar trebui să fie posibil să se identifice cu mai mare 
exactitate daunele financiare cauzate Uniunii decât printr-o corecție forfetară.

Amendamentul 84
Iratxe García Pérez

Propunere de regulament
Articolul 54 – paragraful 2 – subparagraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre deduc din orice plată 
viitoare în favoarea beneficiarului care 
urmează să fie efectuată de agenția de 
plăți orice sumă rezultată în urma unei 
nereguli neremediate în temeiul 
prezentului articol.

Or. es

Amendamentul 85
Iratxe García Pérez

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care sunt depistate nereguli și 
alte cazuri de nerespectare de către 
beneficiari a condițiilor intervențiilor de 
dezvoltare rurală menționate în planul 

În cazul în care sunt depistate nereguli și 
alte cazuri de nerespectare de către 
beneficiari a condițiilor intervențiilor de 
dezvoltare rurală menționate în planul 
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strategic PAC, statele membre fac ajustări 
financiare prin anularea totală sau parțială 
a respectivei finanțări din partea Uniunii. 
Statele membre țin cont de natura și 
gravitatea neconformităților detectate, 
precum și de nivelul pierderii financiare 
pentru FEADR.

strategic PAC sau în programele de 
intervenție regionale, statele membre fac 
ajustări financiare prin anularea totală sau 
parțială a respectivei finanțări din partea 
Uniunii. Statele membre țin cont de natura 
și gravitatea neconformităților detectate, 
precum și de nivelul pierderii financiare 
pentru FEADR.

Or. es

Amendamentul 86
Iratxe García Pérez

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cuantumurile finanțării din partea Uniunii 
în cadrul FEADR care sunt anulate și cele 
recuperate, precum și dobânda aferentă se 
realocă altor intervenții de dezvoltare 
rurală prevăzute în planul strategic PAC. 
Totuși, fondurile Uniunii anulate sau 
recuperate pot fi reutilizate de statele 
membre numai pentru o operațiune de 
dezvoltare rurală prevăzută în planul 
strategic național din cadrul PAC și cu 
condiția ca fondurile să nu fie realocate 
operațiunilor de dezvoltare rurală care au 
făcut obiectul unei ajustări financiare.

Cuantumurile finanțării din partea Uniunii 
în cadrul FEADR care sunt anulate și cele 
recuperate, precum și dobânda aferentă se 
realocă altor intervenții de dezvoltare 
rurală prevăzute în planul strategic PAC 
sau în programul de intervenție regional 
corespunzător. Totuși, fondurile Uniunii 
anulate sau recuperate pot fi reutilizate de 
statele membre numai pentru o operațiune 
de dezvoltare rurală prevăzută în planul 
strategic național din cadrul PAC și cu 
condiția ca fondurile să nu fie realocate 
operațiunilor de dezvoltare rurală care au 
făcut obiectul unei ajustări financiare.

Or. es

Amendamentul 87
Iratxe García Pérez

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1 – paragraful 2 – punctul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre deduc din orice 
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plată viitoare în favoarea beneficiarului 
care urmează să fie efectuată de agenția 
de plăți orice sumă rezultată în urma unei 
nereguli neremediate în temeiul 
prezentului articol.

Or. es

Amendamentul 88
Franc Bogovič

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre asigură un nivel al 
controalelor necesar pentru o gestionare 
eficace a riscurilor.

Statele membre asigură un nivel al 
controalelor necesar pentru o gestionare 
eficace a riscurilor, ținând seama 
de suprafața parcelelor controlate.

Or. en

Justificare

Atunci când utilizează sistemul de monitorizare a suprafețelor în scopul controalelor, statele 
membre ar trebui să aibă posibilitatea de a se concentra asupra parcelelor mai mari. În unele 
state membre, numeroase parcele au o suprafață mai mică de 0,5 ha, ceea ce înseamnă că vor 
trebui luate 100 % din acțiunile subsecvente referitoare la parcelele mici din cauza rezoluției 
relativ scăzute a imaginilor sistemului de monitorizare. Acest lucru ar fi dificil de realizat la 
timp și, de asemenea, ar reprezenta o mare povară financiară. Parcelele mici nu reprezintă 
un risc financiar semnificativ pentru bugetul UE, dar reprezintă o sarcină financiară și 
administrativă disproporționată pentru statele membre.

Amendamentul 89
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre asigură un nivel al 
controalelor necesar pentru o gestionare 
eficace a riscurilor.

Statele membre asigură un nivel al 
controalelor necesar, sub forma pe care o 
consideră cea mai adecvată, pentru o 
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gestionare eficace a riscurilor.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se insiste asupra respectării principiilor subsidiarității și proporționalității. Nu 
este necesar să se combine normele de control ale statelor membre și cele ale Comisiei și să 
se genereze astfel sarcini administrative pentru statele membre și beneficiari. Statele membre 
nu doresc să controleze aceiași beneficiari corecți, an de an, ci să își concentreze eforturile în 
direcția riscurilor și a beneficiarilor frauduloși; ele trebuie să dispună de toate instrumentele 
necesare pentru a stabili un sistem de control eficace și eficient din punctul de vedere al 
costurilor.

Amendamentul 90
Laurenţiu Rebega

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre asigură un nivel al 
controalelor necesar pentru o gestionare 
eficace a riscurilor.

Statele membre asigură un nivel 
proporționat al controalelor necesar pentru 
o gestionare eficace a riscurilor.

Or. ro

Amendamentul 91
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propunere de regulament
Articolul 60 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
specifice, statele membre iau măsuri 
eficace și proporționate pentru a se evita 
eludarea dispozițiilor legislației Uniunii și 
se asigură, în special, că nu se acordă 
niciun avantaj prevăzut în cadrul legislației 
agricole sectoriale persoanelor fizice sau 
juridice în privința cărora s-a stabilit că au 
fost create în mod artificial condițiile 
cerute în vederea obținerii acelor avantaje, 

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
specifice, statele membre iau măsuri 
eficace și proporționate pentru a se evita 
eludarea dispozițiilor legislației Uniunii și 
se asigură, în special, că nu se acordă 
niciun avantaj prevăzut în cadrul legislației 
agricole sectoriale persoanelor fizice sau 
juridice în privința cărora s-a stabilit că au 
fost create în mod artificial condițiile 
cerute în vederea obținerii acelor avantaje, 
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contrar obiectivelor legislației respective. contrar obiectivelor legislației respective. 
Statele membre au posibilitatea de a 
adopta, la nivel național, dispoziții 
legislative suplimentare mai detaliate 
referitoare la condițiile artificiale.

Or. en

Justificare

Articolul s-a dovedit a fi ineficient în practică în ceea ce privește sarcina probei necesară 
pentru a dovedi eludarea și pentru a lua măsurile corespunzătoare. În cazul în care articolul 
nu este îmbunătățit, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a adopta, la nivel 
național, dispoziții legislative suplimentare mai detaliate.

Amendamentul 92
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „sistem de identificare și 
înregistrare a animalelor” înseamnă 
sistemul de identificare și înregistrare a 
bovinelor stabilit de Regulamentul (CE) nr. 
1760/2000 al Parlamentului European și al 
Consiliului33sau sistemul de identificare și 
de înregistrare a animalelor din speciile 
ovină și caprină prevăzut de Regulamentul 
(CE) nr. 21/2004 al Consiliului34;

(c) „sistem de identificare și 
înregistrare a animalelor” înseamnă 
sistemul de identificare și înregistrare a 
bovinelor stabilit de Regulamentul (CE) 
nr. 1760/2000 al Parlamentului European și 
al Consiliului33 sau sistemul de identificare 
și de înregistrare a animalelor din speciile 
ovină și caprină prevăzut de Regulamentul 
(CE) nr. 21/200434 al Consiliului sau 
sistemul de identificare și înregistrare a 
porcinelor stabilit de Directiva 
2008/71/CE a Consiliului, precum și alte 
baze de date utilizate pentru animale;

_________________ _________________

33 Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem 
de identificare și înregistrare a bovinelor și 
privind etichetarea cărnii de vită și mânzat 
și a produselor din carne de vită și mânzat 
și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
820/97 al Consiliului (JO L 204, 
11.8.2000, p. 1).

33 Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem 
de identificare și înregistrare a bovinelor și 
privind etichetarea cărnii de vită și mânzat 
și a produselor din carne de vită și mânzat 
și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
820/97 al Consiliului (JO L 204, 
11.8.2000, p. 1).
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34 Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al 
Consiliului din 17 decembrie 2003 de 
stabilire a unui sistem de identificare și de 
înregistrare a animalelor din speciile ovină 
și caprină și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și a 
Directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE 
(JO L 5, 9.1.2004, p. 8).

34 Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al 
Consiliului din 17 decembrie 2003 de 
stabilire a unui sistem de identificare și de 
înregistrare a animalelor din speciile ovină 
și caprină și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și a 
Directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE 
(JO L 5, 9.1.2004, p. 8).

Or. en

Justificare

„Sistemul de identificare și înregistrare a animalelor” exclude porcinele. De asemenea, ar 
trebui utilizate și alte baze de date pentru animale stabilite de statele membre, chiar dacă 
acestea nu privesc animale specifice, pentru a se evita comunicarea acelorași informații de 
două ori.

Amendamentul 93
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 4 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „sistem «fără cereri de plată»” 
înseamnă un sistem de solicitare a
intervențiilor legate de suprafață sau de 
animale în cadrul căruia datele necesare 
cerute de administrație cel puțin pentru 
suprafețe sau animale specifice pentru care 
se solicită ajutor sunt disponibile în baze de 
date electronice oficiale gestionate de statul 
membru.

(f) „sistem «fără cereri de plată»” 
înseamnă un sistem de solicitare, sub 
forma unui formular precompletat sau 
sub o altă formă, în vederea intervențiilor 
legate de suprafață sau de animale în cadrul 
căruia datele necesare cerute de 
administrație cel puțin pentru suprafețe sau 
animale specifice pentru care se solicită 
ajutor sunt disponibile în baze de date 
electronice oficiale gestionate de statul 
membru. Sistemul fără cereri de plată 
permite administrației să efectueze plățile 
către fermieri privind toate intervențiile și 
măsurile pentru care fermierul este 
eligibil pe baza informațiilor din bazele de 
date electronice oficiale, completate cu 
informații suplimentare furnizate 
de fermier, dacă este necesar.

Or. en
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Justificare

Ar trebui să se pună accentul pe subsidiaritate, astfel încât statele membre să fie în măsură să 
își utilizeze sistemele informatice și toate informațiile în modul pe care îl consideră cel mai 
potrivit și să sprijine fermierii în modul cel mai practic.

Amendamentul 94
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Datele și documentația menționată la 
primul paragraf referitoare la anul 
calendaristic sau de comercializare în curs 
și la ultimii zece ani calendaristici sau de 
comercializare sunt accesibile în vederea 
consultării prin intermediul bazelor de date 
digitale ale autorității competente a statului 
membru.

Datele și documentația menționată la 
primul paragraf referitoare la anul 
calendaristic sau de comercializare în curs 
și la ultimii zece ani calendaristici sau de 
comercializare sunt accesibile în vederea 
consultării prin intermediul bazelor de date 
digitale ale autorității competente a statului 
membru. Informațiile relevante din baza 
de date pot fi furnizate și sub formă de 
rezumate.

Or. en

Justificare

Există preocupări legate de costurile tuturor operațiunilor de păstrare a datelor necesare. 
Accesibilitatea prevăzută pentru o perioadă de zece ani poate fi foarte costisitoare pentru a fi 
pusă în aplicare. Informații similare și relevante pot fi furnizate sub formă de rezumate la 
costuri mult mai reduse.

Amendamentul 95
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) conține toate informațiile relevante 
pentru raportarea cu privire la indicatorii 
menționați la articolul 7 din 
Regulamentul (UE) nr. .../... 

eliminat
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[Regulamentul privind planurile 
strategice PAC];

Or. en

Justificare

Litera (d) prevede că sistemul de identificare a parcelelor agricole (LPIS) trebuie să conțină 
toate informațiile relevante pentru raportarea cu privire la indicatorii menționați la articolul 
7 din Regulamentul (UE) nr..../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC]. Aceasta 
înseamnă că în LPIS trebuie să existe straturi pentru fiecare an, care trebuie păstrate timp de 
10 ani, deci cu costuri ridicate. LPIS ar trebui să conțină numai informații de bază 
referitoare la zonele gata de a fi transferate către alte baze de date.

Amendamentul 96
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre instituie și 
utilizează un sistem de monitorizare a 
suprafețelor.

1. Statele membre instituie și 
utilizează un sistem de monitorizare a 
suprafețelor. Din motive justificate în mod 
corespunzător, Comisia poate acorda o 
perioadă de tranziție în ceea ce privește 
sistemul de monitorizare a suprafețelor 
pentru statele membre care nu au utilizat 
un sistem de teledetecție în ultimii ani.

Or. en

Justificare

Ar trebui să existe o perioadă de tranziție în ceea ce privește noul sistem obligatoriu de 
monitorizare a suprafețelor pentru statele membre care nu au utilizat un sistem de 
teledetecție, înainte de a le oferi posibilitatea de a finaliza sistemul și de a-l face operațional 
în practică.

Amendamentul 97
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propunere de regulament
Articolul 74
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 74 eliminat

Domeniul de aplicare și definiții

1. Prezentul capitol stabilește norme 
specifice privind controlul documentelor 
comerciale ale entităților care primesc sau 
efectuează plăți legate direct sau indirect 
de sistemul de finanțare din FEGA sau 
ale reprezentanților acestor entități 
(denumite în continuare „întreprinderi”), 
pentru a se stabili dacă tranzacțiile care 
fac parte din sistemul de finanțare din 
FEGA au fost într-adevăr efectuate și 
dacă au fost efectuate corect.

2. Prezentul capitol nu se aplică 
intervențiilor vizate de sistemul integrat 
menționat în capitolul II din prezentul 
titlu și în titlul III capitolul III din 
Regulamentul (UE) nr..../... 
[Regulamentul privind planurile 
strategice PAC]. Comisia este 
împuternicită să adopte, în conformitate 
cu articolul 100, acte delegate în vederea 
completării prezentului regulament cu o 
listă a intervențiilor care, din cauza 
felului în care au fost create și a 
cerințelor de control, nu sunt adecvate 
pentru controale ex-post suplimentare sub 
forma controlului documentelor 
comerciale și, prin urmare, nu fac 
obiectul acestui control în temeiul 
prezentului capitol.

3. În sensul prezentului capitol, se aplică 
următoarele definiții:

(a) „documente comerciale” înseamnă 
totalitatea registrelor contabile, 
registrelor, dovezilor și documentelor 
justificative, contabilitatea, registrele de 
producție și de calitate, corespondența 
referitoare la activitatea profesională a 
întreprinderii, precum și datele 
comerciale, sub orice formă, inclusiv cele 
stocate în format electronic, cu condiția 
ca aceste documente sau date să fie legate 
direct sau indirect de tranzacțiile 
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menționate la alineatul (1);

(b) „terț” înseamnă orice persoană fizică 
sau juridică legată direct sau indirect de 
tranzacțiile efectuate în cadrul sistemului
de finanțare din FEGA.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei include cerințe detaliate privind controlul tranzacțiilor (articolele 74-
83). Din cauza numărului mic de astfel de tranzacții, necesitatea acestui sistem de control 
complicat este discutabilă, atât în prezent, cât și în viitor. Soluția alternativă ar fi să le ofere 
statelor membre posibilitatea de a nu examina tranzacțiile în cazul în care valoarea acestora 
este sub anumite limite.

Amendamentul 98
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propunere de regulament
Articolul 75

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 75 eliminat

Controale efectuate de statele membre

1. Statele membre controlează în mod 
sistematic documentele comerciale ale 
întreprinderilor, ținând cont de caracterul 
tranzacțiilor care trebuie controlate. 
Statele membre se asigură că selectarea 
întreprinderilor care urmează a fi 
controlate permite garantarea în cel mai 
înalt grad a eficacității măsurilor de 
prevenire și detectare a neregulilor. 
Selecția ține cont, inter alia, de 
importanța financiară a întreprinderilor 
în sistem și de alți factori de risc.

2. În cazurile corespunzătoare, 
controalele prevăzute la alineatul (1) sunt 
extinse la persoanele fizice și juridice cu 
care sunt asociate întreprinderile, precum 
și la alte persoane fizice sau juridice 
relevante pentru îndeplinirea obiectivelor 
prevăzute la articolul 76.
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3. Controalele efectuate în temeiul 
prezentului capitol nu aduc atingere 
controalelor efectuate în temeiul 
articolelor 47 și 48.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei include cerințe detaliate privind controlul tranzacțiilor (articolele 74-
83). Din cauza numărului mic de astfel de tranzacții, necesitatea acestui sistem de control 
complicat este discutabilă, atât în prezent, cât și în viitor. Soluția alternativă ar fi să le ofere
statelor membre posibilitatea de a nu examina tranzacțiile în cazul în care valoarea acestora 
este sub anumite limite.

Amendamentul 99
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propunere de regulament
Articolul 76

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 76 eliminat

Controale încrucișate

1. Exactitatea datelor primare supuse 
controlului se stabilește prin mai multe 
controale încrucișate, inclusiv, atunci 
când este cazul, cu documentele 
comerciale ale unor terți, în funcție de 
nivelul de risc prezentat, verificările 
cuprinzând:

(a) comparații cu documentele comerciale 
ale furnizorilor, clienților, 
transportatorilor și ale altor terți;

(b) atunci când este cazul, controlul fizic 
al cantității și naturii stocurilor;

(c) comparații cu înregistrările fluxurilor 
financiare care precedă sau urmează 
tranzacțiile efectuate în cadrul sistemului 
de finanțare din FEGA;

(d) controale, în ceea ce privește evidența 
contabilă sau înregistrările operațiunilor 
financiare, care reflectă, la data realizării 
controlului, acuratețea documentelor pe 
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care le deține agenția de plăți ca dovadă a 
plății ajutorului către beneficiar.

2. În cazurile în care întreprinderile sunt 
obligate să țină o contabilitate specifică a 
stocurilor în conformitate cu dispozițiile 
Uniunii sau cu cele naționale, controlul 
respectivei contabilități include, în 
cazurile corespunzătoare, confruntarea 
acesteia cu documentele comerciale și, 
dacă este cazul, cu cantitățile aflate 
efectiv în stoc.

3. Pentru selectarea tranzacțiilor care 
trebuie controlate, se ține seama în 
totalitate de nivelul de risc prezentat.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei include cerințe detaliate privind controlul tranzacțiilor (articolele 74-
83). Din cauza numărului mic de astfel de tranzacții, necesitatea acestui sistem de control 
complicat este discutabilă, atât în prezent, cât și în viitor. Soluția alternativă ar fi să le ofere 
statelor membre posibilitatea de a nu examina tranzacțiile în cazul în care valoarea acestora 
este sub anumite limite.

Amendamentul 100
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propunere de regulament
Articolul 77

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 77 eliminat

Accesul la documentele comerciale

1. Responsabilii întreprinderii sau un terț 
se asigură că toate documentele 
comerciale și informațiile suplimentare 
sunt furnizate funcționarilor responsabili 
cu controlul sau persoanelor autorizate să 
efectueze controlul în numele acestora. 
Datele stocate în format electronic sunt 
furnizate pe un suport de date adecvat.

2. Funcționarii responsabili cu controlul 
sau persoanele autorizate să efectueze 
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controlul în numele acestora pot să 
solicite extrase sau copii ale documentelor 
menționate la alineatul (1).

3.

Atunci când, în cursul controlului 
efectuat în temeiul prezentului capitol, 
documentele comerciale păstrate de 
întreprindere sunt considerate 
necorespunzătoare pentru control, 
întreprinderii i se dau instrucțiuni să țină 
evidențele respective în conformitate cu 
cerințele statului membru responsabil cu 
controlul, fără a se aduce atingere 
obligațiilor stabilite în alte regulamente 
referitoare la sectorul în cauză.

Statele membre stabilesc data de la care 
trebuie instituite respectivele evidențe.

Dacă toate sau o parte din documentele 
comerciale care urmează să facă obiectul 
unui control în temeiul prezentului capitol 
se află într-o întreprindere care aparține 
aceluiași grup comercial, aceluiași 
parteneriat sau aceleiași asociații de 
întreprinderi gestionate unitar 
căruia/căreia îi aparține și întreprinderea 
controlată, indiferent dacă se află pe 
teritoriul Uniunii sau în afara acestuia, 
întreprinderea trebuie să pună 
respectivele documente comerciale la 
dispoziția funcționarilor responsabili cu 
controlul, într-un loc și la o dată care 
trebuie stabilite de statele membre 
responsabile cu efectuarea controlului.

4. Statele membre se asigură că 
funcționarii responsabili cu controalele 
au dreptul să confiște documentele 
comerciale sau să impună confiscarea 
acestora. Acest drept se exercită cu 
respectarea dispozițiilor naționale 
relevante și nu aduce atingere aplicării 
normelor procedurale de drept penal cu 
privire la confiscarea documentelor.

Or. en
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Justificare

Propunerea Comisiei include cerințe detaliate privind controlul tranzacțiilor (articolele 74-
83). Din cauza numărului mic de astfel de tranzacții, necesitatea acestui sistem de control 
complicat este discutabilă, atât în prezent, cât și în viitor. Soluția alternativă ar fi să li se 
ofere statelor membre posibilitatea de a nu examina tranzacțiile în cazul în care valoarea 
acestora este sub anumite limite.

Amendamentul 101
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propunere de regulament
Articolul 78

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 78 eliminat

Asistență reciprocă

1.

Statele membre își acordă reciproc 
asistență pentru efectuarea controalelor
prevăzute în prezentul capitol în 
următoarele cazuri:

(a) dacă o întreprindere sau un terț s-a 
stabilit într-un alt stat membru decât cel 
în care a fost sau ar fi trebuit să fie 
efectuată sau primită plata sumei 
respective;

(b) dacă o întreprindere sau un terț s-a 
stabilit într-un alt stat membru decât cel 
în care se află documentele și informațiile 
necesare pentru efectuarea controlului.

Comisia poate coordona acțiuni comune 
care implică asistență reciprocă între 
două sau mai multe state membre.

2. Statele membre trimit Comisiei o listă a 
întreprinderilor stabilite într-o țară terță 
în cazul cărora suma în cauză a fost sau 
ar fi trebuit să fie plătită sau primită în 
acel stat membru.

3.

În cazul în care se solicită informații 
suplimentare într-un alt stat membru în 
cadrul controlului unei întreprinderi în 
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conformitate cu articolul 75, în special în 
cazul controalelor încrucișate în 
conformitate cu articolul 76, se pot 
înainta cereri specifice de control în care 
să se indice motivele unei astfel de 
solicitări.

Cererii de control i se dă curs în cel mult 
șase luni de la primirea sa; rezultatele 
controlului sunt comunicate fără 
întârziere statului membru solicitant.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei include cerințe detaliate privind controlul tranzacțiilor (articolele 74-
83). Din cauza numărului mic de astfel de tranzacții, necesitatea acestui sistem de control 
complicat este discutabilă, atât în prezent, cât și în viitor. Soluția alternativă ar fi să li se 
ofere statelor membre posibilitatea de a nu examina tranzacțiile în cazul în care valoarea 
acestora este sub anumite limite.

Amendamentul 102
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propunere de regulament
Articolul 79

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 79 eliminat

Programarea

1. Statele membre elaborează programe 
de control care trebuie puse în aplicare, în 
conformitate cu articolul 75, pe parcursul 
perioadei de control următoare.

2. În fiecare an, înainte de 15 aprilie, 
statele membre transmit Comisiei 
programele la care se face trimitere la 
alineatul (1), precizând:

(a) numărul de întreprinderi care 
urmează să fie controlate și repartizarea 
acestora pe sectoare, în funcție de sumele 
aferente;

(b) criteriile adoptate pentru elaborarea 
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programului.

3. Programele stabilite de statele membre 
și transmise Comisiei sunt puse în 
aplicare de statele membre, dacă, în 
termen de opt săptămâni, Comisia nu și-a 
făcut cunoscute observațiile.

4. Alineatul (3) se aplică mutatis mutandis 
modificărilor aduse programelor de 
statele membre.

5. În orice stadiu, Comisia poate solicita 
includerea în programul unui stat 
membru a unei anumite categorii de 
întreprinderi.

6.

Întreprinderile în cazul cărora suma 
încasărilor sau a plăților a fost mai mică 
de 40 000 EUR sunt controlate în 
conformitate cu prezentul capitol numai 
din motive specifice care trebuie indicate 
de statele membre în programele lor 
anuale menționate la alineatul (1) sau de 
Comisie în orice propunere de modificare 
a programului în cauză.

Comisia este împuternicită să adopte, în 
conformitate cu articolul 101, acte 
delegate de modificare a pragului 
prevăzut la primul paragraf.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei include cerințe detaliate privind controlul tranzacțiilor (articolele 74-
83). Din cauza numărului mic de astfel de tranzacții, necesitatea acestui sistem de control 
complicat este discutabilă, atât în prezent, cât și în viitor. Soluția alternativă ar fi să li se 
ofere statelor membre posibilitatea de a nu examina tranzacțiile în cazul în care valoarea 
acestora este sub anumite limite.

Amendamentul 103
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propunere de regulament
Articolul 80
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 80 eliminat

Departamente speciale

1.

În fiecare stat membru, un departament 
special este responsabil cu monitorizarea 
aplicării prezentului capitol. 
Departamentele respective răspund mai 
ales:

(a) de efectuarea controalelor prevăzute 
de prezentul capitol, de către funcționari 
angajați direct de respectivul departament 
special; sau

(b) de coordonarea și supravegherea 
generală a controalelor efectuate de 
funcționari din alte departamente.

De asemenea, statele membre pot să 
prevadă repartizarea controalelor 
efectuate în temeiul prezentului capitol 
între departamentele speciale și alte 
departamente naționale, cu condiția ca 
primele să fie responsabile cu 
coordonarea acestora.

2. Departamentul sau departamentele 
responsabile cu aplicarea prezentului 
capitol sunt organizate în așa fel încât să 
fie independente de departamentele sau 
ramurile departamentelor responsabile cu 
plățile și cu controalele desfășurate 
înaintea efectuării plăților.

3. Departamentul special menționat la 
alineatul (1) ia toate măsurile necesare, 
iar statul membru în cauză îi deleagă 
toate competențele necesare pentru 
îndeplinirea atribuțiilor menționate în 
prezentul capitol.

4. Statele membre adoptă măsurile 
adecvate pentru a sancționa persoanele 
fizice sau juridice care nu își îndeplinesc 
obligațiile prevăzute în prezentul capitol.

Or. en
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Justificare

Propunerea Comisiei include cerințe detaliate privind controlul tranzacțiilor (articolele 74-
83). Din cauza numărului mic de astfel de tranzacții, necesitatea acestui sistem de control 
complicat este discutabilă, atât în prezent, cât și în viitor. Soluția alternativă ar fi să li se 
ofere statelor membre posibilitatea de a nu examina tranzacțiile în cazul în care valoarea 
acestora este sub anumite limite.

Amendamentul 104
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propunere de regulament
Articolul 81

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 81 eliminat

Rapoarte

1.

Înainte de data de 1 ianuarie care 
urmează perioadei de control, statele 
membre transmit Comisiei un raport 
detaliat cu privire la aplicarea prezentului 
capitol.

Raportul menționat la primul paragraf 
include, de asemenea, o prezentare 
generală a cererilor specifice de control 
menționate la articolul 78 alineatul (3) și 
rezultatele controalelor efectuate ca 
urmare a acestor cereri.

2. Statele membre și Comisia efectuează 
schimburi periodice de opinii cu privire la 
aplicarea prezentului capitol.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei include cerințe detaliate privind controlul tranzacțiilor (articolele 74-
83). Din cauza numărului mic de astfel de tranzacții, necesitatea acestui sistem de control 
complicat este discutabilă, atât în prezent, cât și în viitor. Soluția alternativă ar fi să li se 
ofere statelor membre posibilitatea de a nu examina tranzacțiile în cazul în care valoarea 
acestora este sub anumite limite.
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Amendamentul 105
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propunere de regulament
Articolul 82

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 82 eliminat

Accesul Comisiei la informații și la 
controale

1. În conformitate cu dreptul intern 
relevant, funcționarii Comisiei au acces la 
toate documentele elaborate în vederea 
sau ca urmare a controalelor organizate 
în temeiul prezentului capitol, precum și 
la datele deținute, inclusiv cele care sunt 
stocate în sistemele de prelucrare a 
datelor. Datele respective sunt furnizate, 
la cerere, pe un suport de date 
corespunzător.

2. Controalele menționate la articolul 75 
sunt efectuate de funcționarii statelor 
membre. Funcționarii Comisiei pot 
participa la controalele respective. Ei nu 
pot exercita ei înșiși competențele de 
control atribuite funcționarilor naționali. 
Cu toate acestea, funcționarii Comisiei au 
acces la aceleași spații și la aceleași 
documente ca și funcționarii statelor 
membre.

3.

În cazul controalelor desfășurate în 
temeiul articolului 78, la controalele 
efectuate în statul membru solicitat pot fi 
prezenți funcționari ai statului membru 
solicitant, cu acordul statului membru 
solicitat, și pot avea acces la aceleași 
spații și la aceleași documente ca și 
funcționarii statului membru respectiv.

Funcționarii statului membru solicitant 
prezenți la controalele efectuate în statul 
membru solicitat trebuie să-și poată 
dovedi, în orice moment, calitatea 
oficială. În orice moment, controalele 
sunt efectuate de funcționarii statului 
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membru solicitat.

4. Fără a se aduce atingere dispozițiilor 
Regulamentelor (UE, Euratom) nr. 
883/2013, (Euratom, CE) nr. 2988/95, 
(Euratom, CE) nr. 2185/96 și (UE) 
2017/1939, în cazul în care dispozițiile 
naționale în domeniul procedurii penale 
rezervă anumite acțiuni funcționarilor 
special desemnați de dreptul intern, nici 
funcționarii Comisiei, nici funcționarii 
statului membru menționați la alineatul 
(3) nu participă la aceste acțiuni. În orice 
caz, aceștia nu participă, în special, la 
vizitele la domiciliu sau la interogatoriul 
oficial al persoanelor în cadrul dreptului 
penal al statului membru în cauză. 
Aceștia au totuși acces la informațiile 
astfel obținute.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei include cerințe detaliate privind controlul tranzacțiilor (articolele 74-
83). Din cauza numărului mic de astfel de tranzacții, necesitatea acestui sistem de control 
complicat este discutabilă, atât în prezent, cât și în viitor. Soluția alternativă ar fi să li se 
ofere statelor membre posibilitatea de a nu examina tranzacțiile în cazul în care valoarea 
acestora este sub anumite limite.

Amendamentul 106
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propunere de regulament
Articolul 83

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 83 eliminat

Competențe de executare

Comisia adoptă acte de punere în aplicare 
prin care stabilește normele necesare 
pentru aplicarea uniformă a prezentului 
capitol, în special în legătură cu:

(a) desfășurarea controalelor menționate 
la articolul 75 în ceea ce privește 
selectarea întreprinderilor, frecvența și 
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calendarul controalelor;

(b) păstrarea documentelor comerciale și 
tipurile de documente care trebuie 
păstrate sau de date care trebuie 
înregistrate;

(c) desfășurarea și coordonarea acțiunilor 
comune menționate la articolul 78 
alineatul (1);

(d) detaliile și mențiunile privind 
conținutul, forma și modul de depunere a 
cererilor, conținutul, forma și modul de 
notificare și furnizarea și schimbul de 
informații care sunt necesare în temeiul 
prezentului capitol;

(e) condițiile și modalitatea de publicare 
sau normele și condițiile specifice de 
difuzare sau punere la dispoziție de către 
Comisie pentru autoritățile competente 
din statele membre a informațiilor care 
sunt necesare în temeiul prezentului 
regulament;

(f) responsabilitățile departamentului 
special menționat la articolul 80;

(g) conținutul rapoartelor menționate la 
articolul 81 și orice alte notificări 
necesare în temeiul prezentului capitol.

Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 101 
alineatul (3).

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei include cerințe detaliate privind controlul tranzacțiilor (articolele 74-
83). Din cauza numărului mic de astfel de tranzacții, necesitatea acestui sistem de control 
complicat este discutabilă, atât în prezent, cât și în viitor. Soluția alternativă ar fi să li se 
ofere statelor membre posibilitatea de a nu examina tranzacțiile în cazul în care valoarea 
acestora este sub anumite limite.

Amendamentul 107
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius
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Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) stabilesc eșantionul de control 
pentru controalele menționate la litera (a) 
care urmează să fie efectuate în fiecare an 
pe baza unei analize a riscurilor, includ o 
componentă aleatorie și prevăd faptul că 
eșantionul de control trebuie să acopere cel 
puțin 1 % din beneficiarii care primesc 
ajutorul prevăzut în titlul III capitolul 1 
secțiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. .../... 
[Regulamentul privind planurile strategice 
PAC].

(d) stabilesc eșantionul de control 
pentru controalele menționate la litera (a) 
care urmează să fie efectuate în fiecare an 
pe baza unei analize a riscurilor, includ o 
componentă aleatorie și prevăd faptul că 
eșantionul de control trebuie să acopere cel 
puțin 1 % din beneficiarii care primesc 
ajutorul prevăzut în titlul III capitolul 1 
secțiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. .../... 
[Regulamentul privind planurile strategice 
PAC]. Prin derogare de la punctul 
anterior, statele membre pot decide să 
reducă rata minimă de control de 0,5 % la 
nivelul fiecărui act sau standard sau grup 
de acte sau standarde, dacă rata de 
neconformitate constatată în eșantionul 
aleatoriu verificat la fața locului nu 
depășește 2 % în cei doi ani precedenți.

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie posibil ca în sistemul de condiționalitate să se reducă rata minimă de control 
de 1 % dacă s-a constatat un număr redus de neconformități în anii precedenți.

Amendamentul 108
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) prevăd că nu se impun sancțiuni 
administrative în cazul în care 
neconformitatea este cauzată de forța 
majoră.

(c) prevăd că nu se impun sancțiuni 
administrative în următoarele cazuri:

Or. en
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Justificare

Articolul 85 alineatul (2) litera (c) prevede că nu se impun sancțiuni administrative în cazul 
în care neconformitatea este cauzată de forța majoră. Articolul 57 alineatul (3) enumeră, de 
asemenea, alte cazuri în care nu se aplică sancțiuni, de exemplu, în cazul în care 
neconformitatea se datorează unei erori a unei autorități. Toate aceste alte puncte de la 
articolul 57 alineatul (3) ar trebui să se aplice și sistemului de condiționalitate.

Amendamentul 109
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 2 – litera c – punctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) dacă neconformitatea este cauzată 
de forța majoră;

Or. en

Justificare

Articolul 85 alineatul (2) litera (c) prevede că nu se impun sancțiuni administrative în cazul 
în care neconformitatea este cauzată de forța majoră. Articolul 57 alineatul (3) enumeră, de 
asemenea, alte cazuri în care nu se aplică sancțiuni, de exemplu, în cazul în care 
neconformitatea se datorează unei erori a unei autorități. Toate aceste alte puncte de la 
articolul 57 alineatul (3) ar trebui să se aplice și sistemului de condiționalitate.

Amendamentul 110
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 2 – litera c – punctul ii (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) dacă neconformitatea este cauzată 
de o eroare a autorității competente sau a 
unei alte autorități și dacă eroarea nu ar 
fi putut fi detectată în mod rezonabil de 
persoana vizată de sancțiunea 
administrativă;

Or. en
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Justificare

Articolul 85 alineatul (2) litera (c) prevede că nu se impun sancțiuni administrative în cazul 
în care neconformitatea este cauzată de forța majoră. Articolul 57 alineatul (3) enumeră, de 
asemenea, alte cazuri în care nu se aplică sancțiuni, de exemplu, în cazul în care 
neconformitatea se datorează unei erori a unei autorități. Toate aceste alte puncte de la 
articolul 57 alineatul (3) ar trebui să se aplice și sistemului de condiționalitate.

Amendamentul 111
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 2 – litera c – punctul iii (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) dacă persoana vizată poate 
demonstra într-un mod considerat 
satisfăcător de către autoritatea 
competentă că nu este răspunzătoare 
pentru nerespectarea obligațiilor 
menționate la alineatul (1), sau dacă 
autoritatea competentă stabilește într-un 
alt mod că persoana vizată nu este 
răspunzătoare în acest sens.

Or. en

Justificare

Articolul 85 alineatul (2) litera (c) prevede că nu se impun sancțiuni administrative în cazul 
în care neconformitatea este cauzată de forța majoră. Articolul 57 alineatul (3) enumeră, de 
asemenea, alte cazuri în care nu se aplică sancțiuni, de exemplu, în cazul în care 
neconformitatea se datorează unei erori a unei autorități. Toate aceste alte puncte de la 
articolul 57 alineatul (3) ar trebui să se aplice și sistemului de condiționalitate.

Amendamentul 112
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În statele membre în care se aplică 
sprijinul cuplat facultativ pentru animale 
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și sprijinul pentru dezvoltare rurală 
pentru animale, o sancțiune 
administrativă bazată pe neconformitatea 
cerințelor de reglementare legate de 
animale ar trebui să se aplice numai 
sprijinului cuplat facultativ pentru 
animale și sprijinului pentru dezvoltare 
rurală pentru animale acordate 
beneficiarului. În mod similar, o 
sancțiune administrativă bazată pe 
nerespectarea cerințelor de reglementare 
în materie de gestionare pe suprafață 
și/sau a bunelor standarde agricole și de 
mediu ar trebui să se aplice numai în 
cazul plăților directe pe suprafață și al 
sprijinului pe suprafață acordat 
dezvoltării rurale acordate beneficiarului.

Or. en

Justificare

At the moment the penalties relating to cross compliance are not equitable and proportionate, 
especially for farmers in different production sectors (animal husbandry/crop production). 
For example, farms only with a few animals but hundreds of hectares have a non-compliance 
in animal relates cross compliance requirements and when the penalty is applied to all area-
based direct payments and rural development payments, the penalty seems to be too big in 
relation to the animal number. This applies also vice versa, with farms of only a few hectares 
but lot of animals. This unfair situation should be changed in the system of conditionality. 
Therefore, the new subparagraph should be inserted after the first subparagraph of Articolul
86(1) for those Member States where animal-related voluntary coupled support and animal-
related rural development support are applied.

Amendamentul 113
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru calcularea reducerilor și a 
excluderilor respective, se ține seama de 
gravitatea, amploarea, persistența, 
repetarea sau caracterul deliberat al
neconformității constatate. Sancțiunile 
trebuie să fie disuasive și proporționate, 

Pentru calcularea reducerilor și a 
excluderilor respective, se ține seama de 
gravitatea, amploarea, persistența sau 
repetarea neconformității constatate. 
Sancțiunile trebuie să fie disuasive și 
proporționate, precum și conforme cu 
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precum și conforme cu criteriile prevăzute 
la alineatele (2) și (3) din prezentul articol.

criteriile prevăzute la alineatele (2) și (3) 
din prezentul articol.

Or. en

Justificare

Evaluarea intenției s-a dovedit a fi extrem de dificilă și ar putea conduce la interpretări 
ambigue, în care agricultorii nu sunt tratați în mod egal. De asemenea, ar trebui să se țină 
seama de faptul că definiția „caracterului deliberat” nu se aplică schemelor de ajutoare (a se 
vedea articolul 57 alineatul (3) primul paragraf, în care nu se menționează caracterul 
deliberat).

Amendamentul 114
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În caz de neconformitate datorată 
neglijenței, procentul reducerii este, ca 
regulă generală, 3 % din cuantumul total 
al plăților menționate la alineatul (1) din 
prezentul articol.

eliminat

Or. en

Justificare

Paragraful stabilește o normă generală destul de strictă (3 %) în materie de sancțiuni. Fie se 
elimină alineatul, fie se aplică sancțiuni de 1 %, 3 % și 5 %.

Amendamentul 115
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot institui un sistem de 
alertă timpurie aplicabil cazurilor 
individuale de neconformitate care apar 
pentru prima dată și care, date fiind 

Statele membre pot institui un sistem de 
alertă timpurie aplicabil cazurilor 
individuale de neconformitate care apar 
pentru prima dată și care, date fiind 
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gravitatea, amploarea și persistența lor 
reduse, nu conduc la o reducere sau la 
excludere. În cazul în care un control 
ulterior efectuat în următorii trei ani 
calendaristici stabilește că neconformitatea 
nu a fost remediată, reducerea în temeiul 
primului paragraf se aplică retroactiv.

gravitatea, amploarea și persistența lor 
reduse, nu conduc la o reducere sau la 
excludere. În cazul în care un control 
ulterior efectuat în următorii trei ani 
calendaristici stabilește că neconformitatea 
nu a fost remediată, reducerea în temeiul 
primului paragraf se aplică dacă s-a 
constatat că neconformitatea nu a fost 
remediată.

Or. en

Justificare

În ceea ce privește sistemul de avertizare timpurie, sancțiunile administrative nu ar trebui 
aplicate retroactiv, deoarece sancțiunile retroactive sunt complicate atât pentru fermieri, cât 
și pentru administrație. Astfel, ar trebui să fie suficientă aplicarea unei sancțiuni numai 
pentru anul în care s-a constatat că neconformitatea nu a fost remediată.

Amendamentul 116
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Pentru a asigura condiții de 
concurență echitabile între statele 
membre și eficiența și efectul disuasiv al 
sistemului de sancțiuni, Comisia ar trebui 
să fie împuternicită să adopte acte 
delegate, în conformitate cu articolul 100, 
în vederea completării prezentului 
regulament cu norme suplimentare 
referitoare la aplicarea și calcularea 
sancțiunilor.

eliminat

Or. en

Justificare

Toate normele privind sancțiunile administrative ar trebui să fie cunoscute de statele membre 
din momentul adoptării regulamentului orizontal. Reglementarea suplimentară prin 
intermediul actelor delegate nu sprijină subsidiaritatea și complică procesul de elaborare a 
planului PAC.
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Amendamentul 117
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propunere de regulament
Articolul 88 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre informează 
periodic Comisia în legătură cu aplicarea 
sistemului integrat menționat în titlul IV 
capitolul II. Comisia organizează 
schimburi de opinii cu statele membre pe 
această temă.

2. Comisia organizează schimburi de 
opinii cu statele membre cu privire la 
sistemul integrat menționat în titlul IV 
capitolul II.

Or. en

Justificare

În articol, nu este clar ce tip de informații așteaptă Comisia cu privire la aplicarea IACS și 
când. Acest lucru ar trebui să fie mai precis.

Amendamentul 118
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propunere de regulament
Articolul 90 – paragraful 1 – litera a – punctul vii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vii) a informațiilor referitoare la 
măsurile luate în temeiul articolului 57;

eliminat

Or. en

Justificare

Nu este clar ce tip de informații așteaptă Comisia cu privire la aplicarea protecției 
intereselor financiare ale Uniunii, iar acest lucru ar trebui să fie mai precis.

Amendamentul 119
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propunere de regulament
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Articolul 90 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) notificarea de către statele membre 
către Comisie a informațiilor, 
documentelor, statisticilor și rapoartelor, 
precum și termenele și metodele aferente 
acestor notificări.

eliminat

Or. en

Justificare

Pentru planificarea sistemelor de date, este foarte important să se cunoască dinainte ce tip de 
informații, documente etc. trebuie comunicate și care sunt termenele și metodele pentru 
aceste notificări.

Amendamentul 120
Stanislav Polčák

Propunere de regulament
Articolul 96 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre asigură publicarea 
anuală ex-post a beneficiarilor Fondurilor 
în conformitate cu [articolul 44 alineatele 
(3) – (5) din Regulamentul (UE) nr. .../... 
Regulamentul privind dispozițiile comune 
(RDC)] și cu aliniatele (2), (3) și (4) din 
prezentul articol.

1. Statele membre asigură publicarea 
anuală ex-post a beneficiarilor Fondurilor 
în conformitate cu [articolul 44 alineatele 
(3) – (5) din Regulamentul (UE) nr. .../... 
Regulamentul privind dispozițiile comune
(RDC)] și cu aliniatele (2), (3) și (4) din 
prezentul articol, inclusiv informații 
privind existența unor legături economice, 
familiale sau de alt tip cu persoane care 
lucrează pentru autorități publice dintr-
un stat membru.

Or. cs

Amendamentul 121
Bronis Ropė

Propunere de regulament
Articolul 96 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre asigură publicarea 
anuală ex-post a beneficiarilor Fondurilor 
în conformitate cu [articolul 44 alineatele 
(3) – (5) din Regulamentul (UE) nr. .../... 
Regulamentul privind dispozițiile comune 
(RDC)] și cu aliniatele (2), (3) și (4) din 
prezentul articol.

1. Statele membre asigură publicarea 
în timp util ex-post a beneficiarilor 
Fondurilor din trei în trei luni în 
conformitate cu [articolul 44 alineatele (3) 
– (5) din Regulamentul (UE) nr. .../... 
Regulamentul privind dispozițiile comune 
(RDC)] și cu aliniatele (2), (3) și (4) din 
prezentul articol.

Or. en

Amendamentul 122
Stanislav Polčák

Propunere de regulament
Articolul 96 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile menționate la articolul 44 
alineatele (3) – (5) din regulamentul 
menționat sunt puse la dispoziție pe un site 
internet unic pentru fiecare stat membru. 
Acestea sunt disponibile timp de doi ani de 
la data publicării inițiale.

Informațiile menționate la articolul 44 
alineatele (3) – (5) din regulamentul 
menționat sunt puse la dispoziție pe un site 
internet unic pentru fiecare stat membru. 
Acestea sunt disponibile timp de doi ani de 
la data publicării inițiale. Când aceste 
informații includ și informații privind 
existența unor legături economice, 
familiale sau de alt tip cu persoane care 
lucrează pentru autorități publice dintr-
un stat membru, aceste informații trebuie 
să fie accesibile cel puțin cinci ani de la 
data primei publicări.

Or. cs

Amendamentul 123
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propunere de regulament
Articolul 103 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul
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Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate, în conformitate cu articolul 101, 
în vederea completării prezentului 
regulament cu derogări de la normele 
prevăzute în prezentul regulament și cu 
completări ale acestora, atunci când este 
necesar.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate, în conformitate cu articolul 101, 
în vederea completării prezentului 
regulament cu derogări de la normele 
prevăzute în prezentul regulament și cu 
completări ale acestora, atunci când este 
necesar. Aceste acte sunt redactate de 
îndată ce acest lucru se dovedește necesar.

Or. en

Justificare

Pot fi necesare numeroase tipuri de derogări etc. pentru a ajuta beneficiarii, deoarece nu se 
poate anticipa totul în prealabil. Aceste acte ar trebui să fie adoptate cât mai curând posibil 
când acest lucru se dovedește necesar.
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