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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei are ca scop promovarea unui sector agricol durabil și orientat spre piață, 
fără a întreprinde o reformă fundamentală. 

Raportorul salută eforturile de reformă și consideră că procesul de deschidere a pieței și de 
simplificare a PAC până în 2013 trebuie continuat. Trebuie garantată, totuși, încheierea 
reformelor din 2003 înainte de inițierea unei restructurări revoluționare a PAC.

Modulare și degresiune: Raportorul consideră că agricultorii europeni au nevoie de o 
planificare fiabilă. În condiții de creștere a prețurilor materiilor prime, modularea 
suplimentară nu este justificată. Prin urmare, raportorul nu aprobă continuarea modulării 
progresive ca principiu: propunerea duce la sporirea birocrației și ar putea avea ca efect 
divizarea fermelor mai mari și eforturi suplimentare pentru micii fermieri.

Eco-condiționalitate: Raportorul respinge orice lărgire a domeniului eco-condiționalității. 
Prin urmare, raportorul nu consideră că criteriile suplimentare ar trebui să fie obligatorii, 
deoarece acestea nu corespund obiectivului de reducere a birocrației și a sarcinilor inutile.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru agricultură și dezvoltare 
rurală, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În plus, pentru a se evita abandonarea 
terenurilor agricole și pentru a se asigura 
menținerea lor în bune condiții agricole și 
de mediu, Regulamentul (CE) nr. 
1782/2003 a stabilit un cadru comunitar în 
care statele membre adoptă standarde care 
să țină seama de caracteristicile zonelor în 
cauză, inclusiv de caracteristicile 
pedologice și climatice, precum și de 
tipurile de exploatare agricolă existente 
(utilizarea terenurilor, rotația culturilor, 
practicile agricole) și de structura 
exploatațiilor. Eliminarea acțiunii de 
scoatere obligatorie a terenurilor din 
circuitul agricol din cadrul schemei unice 

(3) În plus, pentru a se evita abandonarea 
terenurilor agricole și pentru a se asigura 
menținerea lor în bune condiții agricole și 
de mediu, Regulamentul (CE) nr. 
1782/2003 a stabilit un cadru comunitar în 
care statele membre adoptă standarde care 
să țină seama de caracteristicile zonelor în 
cauză, inclusiv de caracteristicile 
pedologice și climatice, precum și de 
tipurile de exploatare agricolă existente 
(utilizarea terenurilor, rotația culturilor, 
practicile agricole) și de structura 
exploatațiilor. Eliminarea acțiunii de 
scoatere obligatorie a terenurilor din 
circuitul agricol din cadrul schemei unice 
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de plată poate avea, în anumite cazuri, 
efecte adverse pentru mediu, în special în 
ceea ce privește anumite particularități ale 
peisajului. În consecință, dispozițiile 
comunitare existente care vizează 
protejarea particularităților specifice ale 
peisajului, dacă este cazul, ar trebui 
consolidate.

de plată poate avea, în anumite cazuri, 
efecte adverse pentru mediu, în special în
ceea ce privește anumite particularități ale 
peisajului. În consecință, dispozițiile 
comunitare existente care vizează 
protejarea particularităților specifice ale 
peisajului, dacă este cazul, ar trebui 
consolidate. Ținându-se cont de nevoia de 
a garanta cele mai înalte standarde în 
ceea ce privește calitatea apei, astfel cum 
prevede legislația UE, nu ar trebui impuse 
noi restricții care să împiedice dezvoltarea 
rurală vizată.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice agricultor care primește plăți 
directe trebuie să respecte cerințele legale 
în materie de gestionare prevăzute în anexa 
II și bunele condițiile agricole și de mediu 
stabilite la articolul 6.

(1) Orice agricultor care primește plăți 
directe trebuie să respecte cerințele legale 
în materie de gestionare prevăzute în anexa 
II și bunele condițiile agricole și de mediu 
stabilite la articolul 6, cu excepția 
cazurilor în care acest lucru se dovedește 
imposibil din punct de vedere practic sau 
disproporționat, ca de exemplu în cazul 
unor catastrofe naturale de proporții.

Justificare

Principiul simplificării procedurilor prin intermediul eco-condiționalității contravine acestei 
obligații care reintroduce eforturi inutile și birocrație inutilă. Majoritatea criteriilor impuse 
sunt cuprinse deja în dispozițiile europene în vigoare.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea națională competentă oferă 
agricultorului lista cu cerințele legale în 
materie de gestionare și cu bunele condiții 

(2) Autoritatea națională competentă oferă 
agricultorului lista cu cerințele legale în 
materie de gestionare și cu bunele condiții 
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agricole și de mediu care trebuie 
respectate.

agricole și de mediu.

Justificare

A se vedea justificarea amendamentului 2 (fost 1).

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Toate cuantumurile plăților directe care 
urmează să fie acordate, pentru un an 
calendaristic dat, unui agricultor și care 
depășesc 5 000 EUR se reduc în fiecare an, 
până în 2012, cu următoarele procente:

(1) Toate cuantumurile plăților directe care 
urmează să fie acordate, pentru un an 
calendaristic dat, unui agricultor și care 
depășesc 10.000 EUR se reduc în fiecare 
an, până în 2012, cu următoarele procente:

(a) 2009: 7%,
(b) 2010: 9%,
(c) 2011: 11%,
(d) 2012: 13%.

(a) 2009: 6%,
(b) 2010: 7%,
(c) 2011: 8%,
(d) 2012: 9%.

(2) Reducerile prevăzute la alineatul 1 
cresc pentru:
(a) cuantumurile între 100.000 și 199.999 
EUR, cu 3 procente,
(b) cuantumurile între 200 000 și 299 999 
EUR, cu 6 procente,
(c) cuantumurile de 300 000 EUR sau mai 
mult, cu 9 procente.
(3) Alineatele (1) și (2) nu se aplică plăților 
directe acordate agricultorilor din 
departamentele franceze de peste mări, din 
Azore și Madeira, din Insulele Canare și 
din insulele Mării Egee.

(2) Alineatul (1) nu se aplică plăților 
directe acordate agricultorilor din
departamentele franceze de peste mări, din 
Azore și Madeira, din Insulele Canare și 
din insulele Mării Egee.

Justificare

Creșterea prețurilor materiilor prime nu justifică modularea suplimentară. Modularea 
progresivă ar trebui eliminată deoarece este discriminatorie și penalizează fermele mari 
eficiente care se bazează pe o economie de scară și contribuie la consolidarea dezvoltării 
rurale. În același timp, micii fermieri nu ar trebui să fie obligați eforturi suplimentare.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament 
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Suma rămasă rezultată în urma aplicării 
articolului 7 alineatul (1) și suma rezultată 
în urma aplicării articolului 7 alineatul 
(2) sunt alocate statului membru în care 
sumele au fost generate, în conformitate 
procedura prevăzută la articolul 128 
alineatul (2). Sumele în cauză sunt folosite 
în conformitate cu articolul 69 alineatul 
(5a) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.

(4) Suma rămasă rezultată în urma aplicării 
articolului 7 se alocă în întregime statului 
membru în care sumele au fost generate, în 
conformitate procedura prevăzută la 
articolul 128 alineatul (2). Sumele în cauză 
sunt folosite în conformitate cu articolul 69 
alineatul (5a) din Regulamentul (CE) nr. 
1698/2005.

Justificare

Amendament introdus pentru a asigura coerența textului ca urmare a aprobării 
amendamentului 5 (fost 3).

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Orice sumă care rezultă în urma 
articolului 7 alineatele (1) și (2) se alocă 
noului stat membru în care a fost obținută 
în conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 128 alineatul (2). Sumele în cauză 
sunt folosite în conformitate cu articolul 69 
alineatul (5a) din Regulamentul (CE) nr. 
1698/2005.

(4) Orice sumă care rezultă în urma 
articolului 7 alineatele (1) se alocă noului 
stat membru în care a fost obținută în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 128 alineatul (2). Sumele în cauză 
sunt folosite în conformitate cu articolul 69 
alineatul (5a) din Regulamentul (CE) nr. 
1698/2005.

Justificare

Amendament introdus pentru a asigura coerența textului ca urmare a aprobării 
amendamentului 5 (fost 3).

Amendamentul 7
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Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre stabilesc regiunile după 
criterii obiective și nediscriminatorii, cum 
ar fi structura instituțională sau 
administrativă a regiunilor și/sau 
potențialul agricol regional.

(2) Statele membre stabilesc regiunile după 
criterii obiective și nediscriminatorii, cum 
ar fi structura instituțională sau 
administrativă a regiunilor și/sau 
potențialul agricol regional și/sau în 
funcție de dezavantajele structurale care 
afectează regiunile defavorizate.

Statele membre pe teritoriul cărora există 
mai puțin de trei milioane de hectare 
eligibile pentru ajutor pot fi considerate o 
singură regiune.

Statele membre pe teritoriul cărora există 
mai puțin de trei milioane de hectare 
eligibile pentru ajutor pot fi considerate o 
singură regiune. Comisia ia în considerare 
posibilitatea unei dispoziții privind un 
mecanism de recurs în caz de litigiu.

Justificare

Pentru a garanta nediscriminarea la nivel regional.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Noile state membre trebuie să 
definească regiunile în conformitate cu 
criterii obiective și nediscriminatorii.

(2) Noile state membre trebuie să 
definească regiunile în conformitate cu 
criterii obiective și nediscriminatorii. 
Comisia ia în considerare posibilitatea 
unei dispoziții privind un mecanism de 
recurs în caz de litigiu.

Justificare

Pentru a garanta nediscriminarea la nivel regional.
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Protejarea și gestionarea apelor:
Protejarea apelor împotriva poluării și a 
formării de șiroaie și gestionarea utilizării 
apei
- Stabilirea de porțiuni de îndiguire de-a 
lungul cursurilor de apă,
- respectarea procedurilor de obținere a 
autorizațiilor pentru utilizarea apei în 
irigații.

eliminat

Justificare

Abordarea ar trebui orientată spre simplificarea criteriilor eco-condiționalității, în timp ce 
prezenta propunere lărgește dimpotrivă domeniul. Majoritatea criteriilor impuse sunt deja 
cuprinse în legislația europeană în vigoare, ca de exemplu cea privind protecția plantelor și 
fertilizarea.
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