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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Sectorul agricol european se confruntă cu mari provocări, precum schimbările climatice și 
deficitul de apă, și acest lucru va continua. Este extrem de important ca politica agricolă 
comună să fie adaptată la aceste schimbări. Agricultura europeană încă utilizează o mare 
cantitate de apă, îngrășăminte și energie și va continua să facă acest lucru dacă nu se iau 
măsurile necesare.

Este dificil să se explice cetățenilor că Uniunea Europeană acordă plăți directe marilor 
exploatații intensive, pe baza productivității sau a proprietății istorice, fără a cere 
agricultorilor să își reducă emisiile de gaze cu efect de seră și utilizarea apei, a pesticidelor, a 
îngrășămintelor și a energiei.

Remunerarea serviciilor publice

În noiembrie anul trecut, Comisia și-a prezentat Comunicarea privind verificarea eficienței 
reformei PAC. Potrivit Comisiei Europene, politica agricolă comună urma să fie radical 
reformată. Plățile directe s-ar fi redus substanțial, în timp ce s-ar fi mărit subvențiile acordate 
mediului și forței de muncă. Din păcate, Comisia nu a făcut decât să reducă nesemnificativ 
plățile directe în propunerile sale legislative prezentate în luna mai a acestui an. 

Agricultorii nu ar trebui să fie plătiți pentru productivitatea sau proprietatea istorice, ci doar 
pentru serviciile publice pe care le oferă, precum creșterea biodiversității, gestionarea apei și 
pentru realizări în domeniul mediului, bunăstării animale și a siguranței produselor alimentare 
care depășesc obligațiile juridice. Prin urmare, raportoarea propune să se elimine toate plățile 
directe actuale până în 2020. Principiile bugetare din cadrul politicii agricole comune ar trebui 
să „folosească banii publici pentru a plăti serviciile publice”. 

Criterii de ecocondiționalitate

Orice formă de finanțare publică acordată activităților agricole trebuie să fie condiționată de 
legislația privind respectul mediului, al naturii și al bunăstării animale. Criteriile de 
ecocondiționalitate reglementează acest lucru. Raportoarea propune consolidarea acestor 
criterii și includerea unor dispoziții suplimentare privind utilizarea apei și emisiile de gaze cu 
efect de seră în cadrul criteriilor de ecocondiționalitate. 

Experiența a demonstrat necesitatea de întări controalele și de a mări numărul sancțiunilor în 
cazul în care nu sunt respectate criteriile de ecocondiționalitate. Pentru a se asigura că se vor 
întări controalele, raportoarea propune stabilirea unui număr minim de controale. Autoritățile 
competente din statele membre ar trebui să controleze anual cel puțin 5% din exploatațiile 
agricole.

Eliminarea scoaterii temporare obligatorii a terenurilor din producția agricolă

Comisia propune eliminarea scoaterii temporare obligatorii a terenurilor din producția 
agricolă. Acest lucru va cauza în continuare o pierdere ulterioară a biodiversității, a vieții 
păsărilor în special și a altor beneficii de mediu semnificative. Obiectivul Uniunii Europene 
este stoparea pierderii biodiversității până în 2010. 
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Acest obiectiv este imposibil de atins dacă sectorul agricol nu își îndeplinește rolul pe care îl 
are. 

Dovezile științifice arată că scoaterea temporară a terenurilor din producția agricolă a adus 
beneficii importante de mediu. Între altele se numără furnizarea de habitate pentru fauna 
sălbatică și atenuarea impactului asupra solului și apelor în zonele intens cultivate. Aceste 
beneficii vor fi pierdute prin eliminarea scoaterii temporare a terenurilor din producția 
agricolă. Această pierdere trebuie compensată prin măsuri specifice în cadrul 
ecocondiționalității și al politicii de dezvoltare rurală. 

În plus, se stabilesc, la marginea câmpurilor, porțiuni de îndiguire și vegetație înflorită, 
precum și culturi extensive, în care nu se folosesc pesticide sau îngrășăminte. Acest lucru 
reprezintă o măsură potrivită, nu numai pentru a spori biodiversitatea, ci și pentru a avea un 
sol mai curat și în special ape de suprafață și subterane mai curate.

Schimbările climatice

Sectorul agricol este un mare producător de gaze cu efect de seră. Ar trebui acordat un ajutor 
specific pentru măsurile care au ca scop reducerea consumului de energie din lanțul alimentar, 
precum și pentru măsurile care vizează prevenirea și reutilizarea deșeurilor agricole. 

Ar trebui acordată o atenție specială creșterii intensive a animalelor care produce în jur de 
18% din emisiile totale de CO2. În orice caz, creditele PAC nu ar trebui folosite pentru 
promovarea consumului de carne, așa cum se întâmplă în acest moment. Fiecare dintre noi 
este liber să aleagă ce consumă și în ce cantitate, însă banii publici nu trebuie să fie folosiți 
pentru promovarea consumului de produse care au efecte negative asupra schimbărilor 
climatice, deficitului de apă și foametei în lume.

Pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră în întregul sector agricol, Comisia propune 
măsuri legislative obligatorii pentru 2009, cu scopul de a reduce emisiile de gaze cu efect de 
seră din sectorul agricol de cel puțin 30% până în 2020 și de cel puțin 80% până în 2050.

Bunăstarea animalelor

Bunăstarea animalelor ar trebui îmbunătățită substanțial în sectorul agricol. Comisia ar trebui 
să propună măsuri legislative obligatorii în 2009, cu scopul de a îmbunătăți bunăstarea 
animalelor în Uniunea Europeană. Aceste propuneri vor include eliminarea zootehniei 
industriale.

În 2007, majoritatea membrilor Parlamentului a votat în favoarea abrogării tuturor 
subvențiilor care sunt acordate crescătorilor de tauri de luptă. Din păcate, Comisia și Consiliul 
nu au luat în considerare acest apel clar al Parlamentului. Tauromahia este un sport crud și nu 
ar trebui sprijinită de Uniunea Europeană. Prin urmare, raportoarea reiterează apelul 
Parlamentului și solicită abrogarea plăților acordate crescătorilor de tauri de luptă.

Subvențiile la export

Subvențiile la export reprezintă încă o barieră pentru comerțul loial în sectorul agricol. Aceste 
subvenții prejudiciază adesea piețele locale ale țărilor în curs de dezvoltare. Prin urmare, 
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Comisia ar trebui să abroge toate subvențiile la export până în 2009.

AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său 
următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Experiența dobândită în urma punerii în 
aplicare a Regulamentului (CE) 
nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 
septembrie 2003 de stabilire a normelor 
comune pentru schemele de sprijin direct 
în cadrul politicii agricole comune și de 
stabilire a anumitor scheme de sprijin 
pentru agricultori și de modificare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) 
nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) 
nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 
1251/1999, (CE) nr. 1254/1999, (CE) nr. 
1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 și (CE) nr. 
2529/2001 arată că anumite elemente ale 
mecanismului de ajutor ar trebui 
modificate. În special, decuplarea 
ajutorului direct ar trebui extinsă și 
funcționarea schemei unice de plată ar 
trebui simplificată. Trebuie, de asemenea, 
remarcat faptul că Regulamentul (CE) nr. 
1782/2003 a fost modificat în mod 
substanțial de la intrarea sa în vigoare. În 
contextul acestor evoluții și în scopul 
asigurării clarității, regulamentul menționat 
ar trebui abrogat și înlocuit cu un nou 
regulament.

(1) Experiența dobândită în urma punerii în 
aplicare a Regulamentului (CE) 
nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 
septembrie 2003 de stabilire a normelor 
comune pentru schemele de sprijin direct 
în cadrul politicii agricole comune și de 
stabilire a anumitor scheme de sprijin 
pentru agricultori și de modificare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) 
nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) 
nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 
1251/1999, (CE) nr. 1254/1999, (CE) nr. 
1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 și (CE) nr. 
2529/2001 arată că anumite elemente ale 
mecanismului de ajutor ar trebui 
modificate. În special, decuplarea 
ajutorului direct ar trebui extinsă 
semnificativ pentru a se ajunge la 
decuplarea completă și funcționarea 
schemei unice de plată ar trebui 
simplificată. Trebuie, de asemenea, 
remarcat faptul că Regulamentul (CE) nr. 
1782/2003 a fost modificat în mod 
substanțial de la intrarea sa în vigoare. În 
contextul acestor evoluții și în scopul 
asigurării clarității, regulamentul menționat 
ar trebui abrogat și înlocuit cu un nou 
regulament.
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Justificare

Pentru a realiza obiectivele ambițioase legate de mediu, inclusiv noile provocări, este necesar 
ca o sumă mare de bani să fie transferată de la primul la al doilea pilon.

Amendamentul 2

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 
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.

(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 temporară obligatorie a 
terenurilor din producția agricolă din 
cadrul schemei unice de plată va provoca o 
pierdere și mai mare a biodiversității, a 
vieții păsărilor în special și a altor 
beneficii de mediu semnificative. În 
consecință, este necesar să se asigure o 
compensație corespunzătoare care să 
vizeze protejarea și creșterea 
biodiversității, inclusiv protejarea și 
restabilirea particularităților specifice ale 
peisajului. Toate acestea ar trebui să se 
realizeze prin consolidarea dispozițiilor 
comunitare existente, dar și prin 
introducerea unor noi măsuri 
compensatorii.

Justificare

Dovezile științifice arată că scoaterea temporară a terenurilor din producția agricolă a adus 
beneficii importante de mediu. Între altele se numără furnizarea de habitate pentru fauna 
sălbatică și atenuarea impactului asupra solului și apelor în zonele intens cultivate. Aceste 
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beneficii vor fi pierdute prin eliminarea scoaterii temporare a terenurilor din producția 
agricolă. Această pierdere trebuie compensată prin măsuri specifice în cadrul 
ecocondiționalității și al politicii de dezvoltare rurală.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Protejarea și gestionarea apelor în 
cadrul activităților agricole a devenit
treptat o problemă în anumite zone. De 
aceea, este necesară și consolidarea 
cadrului comunitar existent pentru bune 
condiții agricole și de mediu, cu scopul de 
a proteja apa împotriva poluării și a 
formării de șiroaie și de a gestiona 
utilizarea apei.

(4) Protejarea și gestionarea apelor în 
cadrul activităților agricole devin treptat o 
problemă într-o parte din ce în ce mai 
mare a Comunității. De aceea, este 
necesară și consolidarea cadrului 
comunitar existent pentru bune condiții 
agricole și de mediu, cu scopul de a proteja 
apa împotriva poluării și a formării de 
șiroaie și de a gestiona utilizarea apei, 
inclusiv reducerea risipei mari anuale de 
apă, făcând apel la sisteme mai bune de 
gestionare a acestei resurse și a 
agronomiei.

Justificare

Pentru a rezolva și evita deficitul de apă, irosirea anuală a apelor din sectorul agricol trebuie 
redusă.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Ținând cont de faptul că pășunile
permanente au un efect pozitiv asupra 
mediului, ar trebui aplicate măsuri 
destinate să încurajeze menținerea 
pășunilor permanente existente, pentru a 
preveni transformarea generalizată a 
acestora în terenuri arabile.

(5) Ținând cont de faptul că pajiștile
permanente au un efect pozitiv asupra 
mediului, ar trebui aplicate măsuri 
destinate să încurajeze menținerea 
pajiștilor permanente existente, pentru a 
preveni transformarea generalizată a 
acestora în terenuri arabile.
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Justificare

Nu toate pajiștile permanente sunt folosite pentru pășunat. Pajiștile permanente reprezintă 
stocuri importante de carbon și cele mai importante habitate de biodiversitate din Europa. 
Din acest punct de vedere, pajiștile care sunt cosite sunt la fel de importante precum pășunile.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a obține un echilibru mai bun 
între instrumentele politice concepute 
pentru promovarea unei agriculturi 
durabile și cele concepute pentru 
încurajarea dezvoltării rurale, s-a introdus 
un sistem de reducere progresivă 
obligatorie a plăților directe („modularea”) 
prin Regulamentul (CE) nr. 1782/2003. 
Acest sistem, inclusiv scutirea de plată a 
sumelor de până la 5 000 EUR, ar trebui 
menținut.

(6) Pentru a obține un echilibru mai bun 
între instrumentele politice concepute 
pentru promovarea unei agriculturi 
durabile și cele concepute pentru 
încurajarea dezvoltării rurale, s-a introdus 
un sistem de reducere progresivă 
obligatorie a plăților directe („modularea”) 
prin Regulamentul (CE) nr. 1782/2003. 
Acest sistem, inclusiv scutirea de plată a 
sumelor de până la 5 000 EUR, ar trebui 
menținut. Procentele modulării ar trebui 
mărite semnificativ cu scopul de a elimina 
toate plățile directe existente până în 
2020. 

Justificare

Agricultorii ar trebui premiați pentru serviciile publice pe care le prestează, precum 
creșterea biodiversității și stocarea apelor, și nu ar trebui să primească sprijin în mod 
automat. 

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Economiile realizate prin mecanismul 
de modulare introdus prin Regulamentul 
(CE) nr. 1782/2003 sunt folosite pentru 
finanțarea măsurilor din cadrul politicii de 
dezvoltare rurală. De la adoptarea 
regulamentului în cauză, sectorul agricol a 

(7) Fondurile obținute prin mecanismul de 
modulare introdus prin Regulamentul (CE) 
nr. 1782/2003 sunt folosite pentru 
finanțarea măsurilor din cadrul politicii de 
dezvoltare rurală. De la adoptarea 
regulamentului în cauză, sectorul agricol a 
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întâmpinat noi provocări importante, cum 
ar fi schimbările climatice, importanța tot 
mai mare a bioenergiei, precum și 
necesitatea unei mai bune gestionări a apei 
și a unei protecții mai eficiente a 
biodiversității. Comunității Europene, ca 
parte a Protocolului de la Kyoto, i s-a cerut 
să își adapteze politicile în contextul 
considerațiilor privind schimbările 
climatice. În plus, în urma unor probleme 
majore referitoare la penuria de apă și la 
secete, ar trebui rezolvate problemele 
legate de gestionarea apei. Protejarea 
biodiversității rămâne o provocare majoră 
și, cu toate că s-au făcut progrese reale în 
acest sens, atingerea țintei privind 
biodiversitatea, stabilite de Comunitatea
Europeană pentru 2010 va implica eforturi 
suplimentare. Comunitatea conștientizează 
nevoia de a aborda aceste noi provocări în 
cadrul politicilor sale. În domeniul agricol, 
programele de dezvoltare rurală adoptate în 
temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1698/2006 al Consiliului din 20 
septembrie 2005 privind sprijinul pentru 
dezvoltarea rurală acordat din Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) constituie un instrument 
de lucru adecvat pentru rezolvarea acestor 
probleme. Pentru a permite statelor 
membre să își revizuiască programele de 
dezvoltare rurală în consecință, fără să li se 
ceară să reducă din activitățile actuale de 
dezvoltare rurală din alte regiuni, trebuie 
puse la dispoziția acestora fonduri 
suplimentare. Cu toate acestea, 
perspectivele financiare pentru perioada 
2007-2013 nu prevăd mijloace financiare 
suficiente pentru a consolida în mod 
adecvat politica comunitară de dezvoltare 
rurală. În aceste condiții, o mare parte din 
resursele financiare necesare ar trebui 
mobilizate prin intermediul asigurării unor 
scăderi progresive ale plăților directe prin 
modulare.

întâmpinat noi provocări importante, cum 
ar fi schimbările climatice, importanța tot 
mai mare a bioenergiei, precum și 
necesitatea unei mai bune gestionări a apei 
și a unei protecții mai eficiente a 
biodiversității. Comunității Europene, ca 
parte a Protocolului de la Kyoto, i s-a cerut 
să își adapteze politicile în contextul 
considerațiilor privind schimbările 
climatice. În plus, în urma unor probleme 
majore referitoare la penuria de apă și la 
secete, trebuie rezolvate problemele legate 
de gestionarea apei în cadrul Comunității 
și întreprinse acțiuni ferme. Protejarea 
biodiversității rămâne, alături de o 
gestionare echilibrată a apei, o provocare 
majoră și, cu toate că s-au făcut progrese 
reale în acest sens, atingerea țintei privind
stoparea declinului biodiversității în 
cadrul UE, stabilite de Uniunea Europeană 
pentru 2010 va fi imposibil de realizat 
dacă nu se fac eforturi suplimentare în 
acest domeniu. Aceste eforturi ar trebui să 
vizeze, de asemenea, o modificare 
structurală profundă a modelului agricol 
comunitar, valorificând experiențele 
statelor a căror agricultură se bazează pe 
un model tradițional de structură agrară 
cu extindere redusă. Comunitatea 
conștientizează în consecință nevoia de a 
aborda aceste noi provocări în cadrul 
politicilor sale. În domeniul agricol, 
programele de dezvoltare rurală adoptate în 
temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1698/2006 al Consiliului din 20 
septembrie 2005 privind sprijinul pentru 
dezvoltarea rurală acordat din Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) constituie un instrument 
de lucru adecvat pentru rezolvarea acestor 
probleme. Pentru a permite statelor 
membre să își revizuiască programele de 
dezvoltare rurală în consecință, fără să li se 
ceară să reducă din activitățile actuale de 
dezvoltare rurală din alte regiuni, trebuie 
puse la dispoziția acestora fonduri 
suplimentare. Cu toate acestea, 
perspectivele financiare pentru perioada 
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2007-2013 nu prevăd mijloace financiare 
suficiente pentru a consolida în mod 
adecvat politica comunitară de dezvoltare 
rurală. În aceste condiții, o mare parte din 
resursele financiare necesare ar trebui 
mobilizate prin intermediul asigurării unor 
scăderi progresive ale plăților directe prin 
modulare.

Justificare

Zaburzenia gospodarki wodnej oraz dramatyczny spadek bioróżnorodności są obecnie 
głównymi problemami rolno-środowiskowymi na terenie Wspólnoty. Nieuwzględnienie lub 
marginalizowanie tych problemów, poprzez brak zasadniczych zmian w modelu 
funkcjonowania wspólnotowego rolnictwa, może doprowadzić do trudno odwracalnych zmian 
w strukturze rolno-środowiskowej obszarów wiejskich.

Dalszy rozwój wielkoprzemysłowego modelu rolnictwa na obszarze Wspólnoty oraz 
niedostateczne wsparcie dla małych gospodarstw rolnych, stają w sprzeczności z zasadami 
zrównoważonego rozwoju i praktycznie uniemożliwiają realizację założonych celów 
środowiskowych, z powstrzymaniem spadku bioróżnorodności na czele.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Situarea geografică deosebită a 
regiunilor ultraperiferice, precum și 
insularitatea, suprafața redusă, terenurile 
muntoase și clima impun sarcini 
suplimentare sectoarelor agricole aferente. 
Pentru a atenua aceste sarcini și 
constrângeri este necesară derogarea de la 
obligația de a pune în aplicare reducerea 
modulării în cazul agricultorilor din zonele 
ultraperiferice.

(9) Situarea geografică deosebită a 
regiunilor ultraperiferice, precum și 
insularitatea, suprafața redusă, terenurile 
muntoase și clima impun sarcini 
suplimentare sectoarelor agricole aferente. 
Pentru a atenua aceste sarcini și 
constrângeri este necesară derogarea de la 
obligația de a pune în aplicare reducerea 
modulării în cazul agricultorilor din zonele 
ultraperiferice și dezavantajate, în ceea ce 
privește practicile agricole durabile.

Justificare

Nu trebuie acordată nicio subvenție pentru practicile agricole nedurabile.

Amendamentul 8
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Propunere de regulament
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Toate plățile directe existente ar 
trebui eliminate până în 2013. Până 
atunci, agricultorii ar trebui să primească 
sprijin doar pentru serviciile publice pe 
care le oferă, precum creșterea 
biodiversității, gestionarea apei și pentru 
realizări în domeniul mediului, al 
bunăstării animalelor și al siguranței 
produselor alimentare.

Justificare

Este necesar ca agricultorii să fie încurajați să reacționeze la piață. Subvențiile directe 
perturbă piața și sărăcesc considerabil fondurile comunitare. Este preferabil să se asigure 
gestionarea mediului în cadrul celui de-al doilea pilon.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 23b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23b) Primul pilon al PAC trebuie să fie 
menținut în viitor pentru a garanta rolul 
esențial al agricultorului în calitate de 
motor al economiei multor regiuni rurale, 
gardian al peisajului și garant al 
standardelor ridicate de siguranță 
alimentară impuse de Uniunea 
Europeană.

Justificare

O reducere sistematică a ajutoarelor directe primite de agricultori ar putea diminua 
considerabil rentabilitatea exploatațiilor și ar putea compromite existența multora dintre 
acestea. Uniunea Europeană trebuie să aibă grijă pe viitor să-și asigure autosuficiența 
alimentară.
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Scoaterea obligatorie a terenurilor din 
circuitul agricol a fost introdusă ca un 
mecanism de control al aprovizionării. 
Evoluțiile pieței în sectorul culturilor 
arabile, asemenea introducerii de ajutoare 
decuplate, nu mai justifică necesitatea 
menținerii acestui instrument, care, prin 
urmare, ar trebui să fie eliminat. Ajutorul 
pentru scoaterea terenurilor din circuitul 
agricol instituit în conformitate cu 
articolele 53 și 63 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 va fi 
astfel activat pe hectare care trebuie să 
îndeplinească aceleași condiții de 
eligibilitate ca și pentru celelalte drepturi.

(27) Scoaterea temporară obligatorie a 
terenurilor din producția agricolă a fost 
introdusă ca un mecanism de control al 
aprovizionării. Evoluțiile pieței în sectorul 
culturilor arabile, asemenea introducerii de 
ajutoare decuplate, nu mai justifică 
necesitatea menținerii acestui instrument, 
care, prin urmare, ar trebui să fie eliminat. 
Ajutorul pentru scoaterea temporară 
obligatorie a terenurilor din producția 
agricolă instituit în conformitate cu 
articolele 53 și 63 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 va fi 
astfel activat pe hectare care trebuie să 
îndeplinească aceleași condiții de 
eligibilitate ca și pentru celelalte drepturi. 
Cu ajutorul plăților efectuate din al doilea 
pilon, agricultorii ar trebui încurajați să 
promoveze în mod activ biodiversitatea 
prin practici agricole durabile. Ar fi 
compensate astfel daunele aduse mediului 
datorate abrogării scoaterii temporare 
obligatorii a terenurilor arabile din 
producția agricolă. 

Justificare

Cercetările științifice arată că eliminarea scoaterii temporare obligatorii a terenurilor din 
producția agricolă va avea efecte deosebit de dăunătoare asupra biodiversității. În 
consecință, este esențial ca aceste efecte să fie neutralizate.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 a 
permis statelor membre, odată cu 

(30) Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 a 
permis statelor membre, odată cu 
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introducerea unei scheme unice de plată, să 
excludă anumite plăți din sistemul în 
cauză. În același timp, articolul 64 alineatul 
(3) din regulamentul în cauză a prevăzut 
posibilitatea reexaminării opțiunilor 
prevăzute în secțiunile 2 și 3 din capitolul 
5, titlul III, în contextul evoluțiilor pieței și 
al celor structurale. O analiză a experienței 
relevante indică faptul că decuplarea atrage 
după sine flexibilitate în alegerea făcută de 
producători, permițându-le să ia decizii cu 
privire la producție pe baza profitabilității 
și a răspunsului pieței. Acesta este în mod 
special cazul sectoarelor culturilor arabile, 
al hameiului și al semințelor și într-o 
anumită măsură, și al sectorului cărnii de 
vită. În consecință, plățile parțial cuplate în 
sectoarele în cauză ar trebui integrate în 
schema unică de plată. Pentru ca 
agricultorii din sectorul cărnii de vită să se 
alinieze treptat noilor acorduri privind 
ajutorul ar trebui să se prevadă o integrare 
treptată a primei speciale pentru animalele 
mascul și a primei de sacrificare. Având în 
vedere faptul că plățile parțial cuplate din 
sectoarele fructelor și legumelor au fost 
recent introduse, și doar ca măsură de 
tranziție, nu este necesară reexaminarea 
acestor sisteme.

introducerea unei scheme unice de plată, să 
excludă anumite plăți din sistemul în 
cauză. În același timp, articolul 64 alineatul 
(3) din regulamentul în cauză a prevăzut 
posibilitatea reexaminării opțiunilor 
prevăzute în secțiunile 2 și 3 din capitolul 
5, titlul III, în contextul evoluțiilor pieței și 
al celor structurale. O analiză a experienței 
relevante indică faptul că decuplarea atrage 
după sine flexibilitate în alegerea făcută de 
producători, permițându-le să ia decizii cu 
privire la producție pe baza profitabilității 
și a răspunsului pieței. Acesta este în mod 
special cazul sectoarelor culturilor arabile, 
al hameiului și al semințelor și într-o 
anumită măsură, și al sectorului cărnii de 
vită. În consecință, plățile parțial cuplate în 
sectoarele în cauză ar trebui integrate în 
schema unică de plată. Pentru ca 
agricultorii din sectorul cărnii de vită să se 
alinieze treptat noilor acorduri privind 
ajutorul ar trebui să se prevadă o integrare 
treptată a primei speciale pentru animalele 
mascul și a primei de sacrificare. Toate 
plățile acordate crescătorilor de tauri de 
luptă ar trebui oprite. Având în vedere 
faptul că plățile parțial cuplate din 
sectoarele fructelor și legumelor au fost 
recent introduse, și doar ca măsură de 
tranziție, nu este necesară reexaminarea 
acestor sisteme. 

Justificare

Tauromahia nu ar trebui sprijinită. Trebuie exercitate presiuni asupra crescătorilor de tauri 
pentru a înceta vânzarea taurilor în acest scop.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Cu toate acestea, în ceea ce privește 
vacile de alăptare și sectorul ovinelor și 
caprinelor, menținerea unui nivel minim al 

(31) Cu toate acestea, în ceea ce privește 
vacile de alăptare și sectorul ovinelor și 
caprinelor, menținerea unui nivel minim al 
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producției agricole poate fi încă necesară, 
pentru economiile agricole din anumite 
regiuni și, în special, în cazul în care 
agricultorii nu pot recurge la alte 
alternative economice. În acest context, 
statele membre ar trebui să aibă opțiunea 
de a menține ajutorul cuplat la nivelul 
actual sau, pentru vacile de alăptare, la un 
nivel mai redus. În acest caz, ar trebui 
instituite dispoziții speciale cu privire la 
îndeplinirea cerințelor de identificare și 
înregistrare prevăzute de Regulamentul 
(CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului 
European și al Consiliului și de 
Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al 
Consiliului , în special în vederea 
securizării trasabilității animalelor.

producției agricole poate fi încă necesară, 
pentru economiile agricole din anumite 
regiuni și, în special, în cazul în care 
agricultorii nu pot recurge la alte 
alternative economice. În acest context, 
statele membre ar trebui să aibă opțiunea 
de a menține ajutorul cuplat la nivelul 
actual sau, pentru vacile de alăptare, la un 
nivel mai redus, în măsura în care este 
vorba de practici agricole durabile și 
nedăunătoare animalelor. În acest caz, ar 
trebui instituite dispoziții speciale cu 
privire la îndeplinirea cerințelor de 
identificare și înregistrare prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al 
Parlamentului European și al Consiliului și 
de Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al 
Consiliului , în special în vederea 
securizării trasabilității animalelor.

Justificare

Nu trebuie acordată nicio subvenție pentru practicile agricole nedurabile.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
În vederea eliminării progresive a tuturor 
subvențiilor la export până în 2013 în 
conformitate cu deciziile luate la Hong 
Kong, toate subvențiile la export privind 
șeptelul sunt eliminate până în 2009.

Amendamentul 14
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Propunere de regulament
Articolul 5 - alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În 2009, Comisia prezintă propuneri 
Parlamentului European și Consiliului în 
vederea adoptării unor măsuri legislative 
care să reducă emisiile de gaze cu efect de 
seră din sectorul agricol cu cel puțin 30% 
până în 2020. Propunerile cuprind și un 
obiectiv ambițios pe termen lung care 
trebuie atins până în 2050.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 5 - alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Comisia propune măsuri legislative 
obligatorii în 2009, cu scopul de a 
îmbunătăți bunăstarea animalelor în 
Uniunea Europeană. 

Justificare

Bunăstarea animalelor trebuie îmbunătățită.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 6 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1). Statele membre se asigură că toate 
terenurile agricole, în special cele care nu 
mai sunt exploatate pentru producție, sunt 
menținute în bune condiții agricole și de 
mediu. Statele membre definesc, la nivel 
național sau regional, cerințele minime 
pentru bunele condiții agricole și de mediu, 
pe baza cadrului stabilit în anexa III, ținând 

(1) Statele membre se asigură că toate 
terenurile agricole, în special cele care nu 
mai sunt exploatate pentru producție, sunt 
menținute în bune condiții de mediu. 
Statele membre definesc, la nivel național 
sau regional, pe baza orientărilor 
Comisiei, cerințele minime pentru bunele 
condiții de mediu, pe baza cadrului stabilit 
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seama de caracteristicile zonelor în cauză, 
în special de condițiile pedologice și 
climatice, de tipurile de exploatare 
existente, de utilizarea terenurilor în cauză, 
de rotația culturilor, de practicile agricole 
și de structura exploatației.

în anexa III, ținând seama de 
caracteristicile zonelor în cauză, în special 
de condițiile pedologice și climatice, de 
tipurile de exploatare existente, de 
utilizarea terenurilor în cauză, de rotația 
culturilor, de practicile agricole și de 
structura exploatației.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 7 - alineatul 1

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 5 000 EUR se reduc în fiecare an, 
până în 2012, cu următoarele procente:

(a) 2009: 7%, (a) 2009: 15%
(b) 2010: 9%, (b) 2010: 22%
(c) 2011: 11%, (c) 2011: 29%
(d) 2012: 13%. (d) 2012: 36%

Justificare

Procentele de modulare ar trebui să urmărească eliminarea plăților directe până 2020, 
întrucât plățile directe nu asigură că agricultorii livrează produse de utilitate publică. 

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 24 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre efectuează controale la 
fața locului pentru a verifica dacă 
agricultorul respectă obligațiile prevăzute 
în capitolul 1.

(1) Statele membre efectuează controale la 
fața locului în cel puțin 5% din totalul 
exploatațiilor cărora li se acordă plăți 
directe, pentru a verifica dacă agricultorul 
respectă obligațiile prevăzute în capitolul 
1.
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Justificare

Trebuie să existe un nivel minim de control, astfel încât agricultorii să simtă nevoia de a 
respecta criteriile de ecocondiționalitate.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice drept la plată care nu a fost activat 
pentru o perioadă de 2 ani este alocat 
rezervei naționale, cu excepția cazurilor de 
forță majoră și a circumstanțelor 
excepționale în sensul articolului 36 
alineatul (1).

Orice drept la plată care nu a fost activat 
pentru o perioadă de un an este alocat 
rezervei naționale, cu excepția cazurilor de 
forță majoră și a circumstanțelor 
excepționale în sensul articolului 36 
alineatul (1). Aceste fonduri ar trebui 
utilizate pentru a îmbunătăți practicile 
agricole favorabile mediului.

Justificare

Banii necheltuiți din bugetul de plăți unice trebuie utilizați pentru a face sectorul agricol mai 
ecologic.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 51 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru hectarele de pășune permanentă, 
la data prevăzută pentru depunerea 
cererilor de ajutor pe suprafață în 2008 și 
pentru orice alt hectar eligibil pentru ajutor.

(b) pentru hectarele de pajiște permanentă, 
la data prevăzută pentru depunerea 
cererilor de ajutor pe suprafață în 2008 și 
pentru orice alt hectar eligibil pentru ajutor.

Justificare

Nu toate pajiștile permanente sunt folosite pentru pășunat. Pajiștile permanente reprezintă 
stocuri importante de carbon și cele mai importante habitate de biodiversitate din Europa. 
Din acest punct de vedere, pajiștile care sunt cosite sunt la fel de importante precum pășunile.
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Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 55 - alineatul 1 - paragraful 1  

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre care, în conformitate cu 
articolul 68 alineatul (2) litera (a) punctul 
(i) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, 
au reținut integral sau parțial componenta 
plafoanelor naționale prevăzute la 
articolul 41 din prezentul regulament care 
corespunde primei pentru vacile de alăptat, 
prevăzute la anexa VI la Regulamentul 
(CE) nr.1782/2003, efectuează anual o 
plată suplimentară către agricultori.

(1) Statele membre care, în conformitate cu 
articolul 68 alineatul (2) litera (a) punctul 
(i) din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003, au reținut integral sau 
parțial componenta plafoanelor naționale 
prevăzute la articolul 41 din prezentul 
regulament care corespunde primei pentru 
vacile de alăptat, prevăzute la anexa VI la 
Regulamentul (CE) nr.1782/2003, 
efectuează anual o plată suplimentară către 
agricultori. Cu toate acestea, nu se 
efectuează nicio plată crescătorilor de 
tauri de luptă.

Justificare

Tauromahia nu ar trebui sprijinită. Trebuie exercitate presiuni asupra crescătorilor de tauri 
pentru a înceta vânzarea taurilor în acest scop.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 55 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În 2010 și 2011, statele membre care în 
conformitate cu articolul 68 alineatul (1) și 
articolul 68 alineatul (2) litera (a) punctul 
(ii) sau articolul 68 alineatul (2) litera (b) 
din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 au 
reținut, integral sau parțial, plafoanele 
naționale prevăzute la articolul 41 din 
prezentul regulament care corespund 
primei pentru sacrificare pentru viței, 
primei pentru sacrificare pentru animale, 
altele decât viței, sau primei speciale 
pentru animalele mascul pot crea o plată 
suplimentară pentru agricultori. Plățile 
suplimentare se acordă pentru sacrificarea 

(2) În 2010 și 2011, statele membre care în 
conformitate cu articolul 68 alineatul (1) și 
articolul 68 alineatul (2) litera (a) punctul 
(ii) sau articolul 68 alineatul (2) litera (b) 
din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 au 
reținut, integral sau parțial, plafoanele 
naționale prevăzute la articolul 41 din 
prezentul regulament care corespund 
primei pentru sacrificare pentru viței, 
primei pentru sacrificare pentru animale, 
altele decât viței, sau primei speciale 
pentru animalele mascul pot crea o plată 
suplimentară pentru agricultori. Plățile 
suplimentare se acordă pentru sacrificarea 
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vițeilor, a bovinelor altele decât vițeii și 
pentru deținerea bovinelor masculi, în 
condițiile prevăzute în secțiunea 8 din 
capitolul 1 din Titlul IV. Plata suplimentară 
se efectuează la 50% din nivelul aplicat în 
temeiul articolului 68 din Regulamentul 
(CE) nr. 1782/2003 și în limitele stabilite 
în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) 
din prezentul regulament.

vițeilor, a bovinelor altele decât vițeii și 
pentru deținerea bovinelor masculi, în 
condițiile prevăzute în secțiunea 8 din 
capitolul 1 din Titlul IV. Plata suplimentară 
se efectuează la 50% din nivelul aplicat în 
temeiul articolului 68 din Regulamentul 
(CE) nr. 1782/2003 și în limitele stabilite 
în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) 
din prezentul regulament. Cu toate acestea, 
nu se efectuează nicio plată crescătorilor 
de tauri de luptă.

Justificare

Tauromahia nu ar trebui sprijinită. Trebuie exercitate presiuni asupra crescătorilor de tauri 
pentru a înceta vânzarea taurilor în acest scop.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 62 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru hectare de pășune permanentă 
identificate ca atare la 30 iunie 2008 și 
pentru orice alte hectare eligibile.

(b) pentru hectare de pajiște permanentă 
identificate ca atare la 30 iunie 2008 și 
pentru orice alte hectare eligibile.

Justificare

Nu toate pajiștile permanente sunt folosite pentru pășunat. Pajiștile permanente reprezintă 
stocuri importante de carbon și sunt cele mai importante habitate bogate în biodiversitate din 
Europa. Din acest punct de vedere, pajiștile care sunt cosite sunt la fel de importante precum 
pășunile.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 68 - alineatul 1 - literele a - e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru: (a) pentru:
(i) tipuri specifice de agricultură care sunt 
importante pentru protejarea sau 

(i) tipuri specifice de agricultură care sunt 
importante pentru protejarea sau 



AD\740641RO.doc 20/26 PE409.570v02-00

RO

ameliorarea mediului, ameliorarea mediului,
(ii) îmbunătățirea calității produselor 
agricole sau

(ii) îmbunătățirea calității sanitare și de 
mediu a produselor agricole sau

(iii) îmbunătățirea comercializării 
produselor agricole;

(iii) îmbunătățirea comercializării 
produselor agricole durabile și sănătoase;

(b) pentru a compensa dezavantaje 
specifice care îi afectează pe agricultori în 
sectoarele lactatelor, al cărnii de vită, de 
oaie și de capră și al orezului, în regiunile 
vulnerabile din punct de vedere economic 
sau sensibile din punct de vedere ecologic,

(b) pentru a compensa dezavantaje 
specifice care îi afectează pe agricultori în 
sectoarele durabile al lactatelor, al cărnii 
de vită, de oaie și de capră și al orezului, în 
regiunile vulnerabile din punct de vedere 
economic sau sensibile din punct de vedere 
ecologic,

(c) în regiunile care fac obiectul 
programelor de restructurare și/sau de 
dezvoltare, cu scopul de a evita abandonul 
de teren și/sau de a compensa dezavantaje 
specifice pentru agricultorii din zonele în 
cauză,

(c) în regiunile care fac obiectul 
programelor de restructurare și/sau de 
dezvoltare, cu scopul de a evita abandonul 
de teren cu mare valoare ecologică și/sau 
de a compensa dezavantaje specifice pentru 
agricultorii din zonele în cauză care 
exploatează terenuri cu o mare valoare 
ecologică,

(d) sub formă de contribuții la primele 
pentru asigurarea culturilor, conform 
condițiilor stabilite la articolul 69,

(d) sub formă de contribuții la primele 
pentru asigurarea culturilor, conform 
condițiilor stabilite la articolul 69,

(e) fonduri mutuale pentru boli ale 
animalelor și ale plantelor în conformitate 
cu condițiile stabilite la articolul 70.

(e) sub formă de contribuții la fonduri 
mutuale pentru boli ale animalelor și ale 
plantelor în conformitate cu condițiile 
stabilite la articolul 70.

Justificare

Nu trebuie acordat niciun sprijin pentru practicile agricole nedurabile. Terenurile valoroase 
din punctul de vedere al mediului trebuie protejate.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 69 - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Asigurarea culturilor Asigurarea agricolă

Amendamentul 26
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Propunere de regulament
Articolul 69 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot acorda contribuții 
financiare pentru primele pentru asigurarea 
culturilor împotriva pierderilor datorate 
fenomenelor meteorologice nefavorabile.

(1) Statele membre pot acorda contribuții 
financiare pentru primele pentru asigurarea 
agricolă a culturilor împotriva pierderilor 
financiare datorate fenomenelor 
meteorologice nefavorabile sau bolilor 
animalelor sau ale plantelor, în măsura în 
care nu este posibil ca aceste riscuri să fie 
acoperite de asigurări private.

În sensul prezentului articol „fenomen 
meteorologic nefavorabil” înseamnă 
condiții meteorologice care pot fi asimilate 
unui dezastru natural cum ar fi gerul, 
grindina, gheața, ploaia sau seceta și care 
distrug mai mult de 30% din producția 
medie anuală a unui agricultor dat în 
perioada de trei ani anterioară sau într-o 
perioadă medie de trei ani bazată pe o 
perioadă de cinci ani anterioară, excluzând 
valorile minime și maxime.

În sensul prezentului articol:

- „fenomen meteorologic nefavorabil” 
înseamnă condiții meteorologice care pot fi 
asimilate unui dezastru natural cum ar fi 
gerul, grindina, gheața, ploaia sau seceta și 
care distrug mai mult de 30% din producția 
medie anuală a unui agricultor dat în 
perioada de trei ani anterioară sau într-o 
perioadă medie de trei ani bazată pe o 
perioadă de cinci ani anterioară, excluzând 
valorile minime și maxime.

- „pierderi economice” înseamnă orice 
costuri suplimentare suportate de un 
agricultor drept rezultat al unor măsuri 
excepționale întreprinse de acesta cu 
scopul de a reduce aprovizionarea pieței 
în cauză sau orice pierdere substanțială 
care afectează producția. Costurile pentru 
care se pot acorda compensații în 
conformitate cu alte dispoziții comunitare 
și cele care rezultă din aplicarea oricăror 
altor măsuri sanitare și veterinare sau 
fitosanitare nu sunt considerate pierderi 
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economice.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 1 – coloana 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolele 3 alineatul (1) și 3 alineatul (2) 
litera (b), 4 alineatele (1), (2), (4), (5) 
literele (a), (b) și (d)

Articolul 3 alineatul (1) și (2) literele (b) 
și (d), articolul 4 alineatele (1), (2) și (4) și 
articolul 5

Justificare

Pentru a proteja natura, în special biodiversitatea, toate dispozițiile relevante din Directiva 
79/409/CEE a Consiliului (Directiva privind păsările sălbatice) și din Directiva 92/43/CEE a 
Consiliului (Directiva privind fauna și flora) ar trebui incluse în cerințele legale în materie de 
gestionare, astfel cum este cazul în actuala legislație privind PAC. Toate dispozițiile care vor 
fi incluse în cerințele legale în materie de gestionare, în cazul în care acest amendament este 
adoptat, fac deja parte din actuala legislație privind PAC.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 5 – coloana 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 și articolul 13 alineatul (1) 
litera (a)

Articolele 6, 13 și 15

Justificare

Pentru a proteja natura, în special biodiversitatea, toate dispozițiile relevante din Directiva 
79/409/CEE a Consiliului (Directiva privind păsările sălbatice) și din Directiva 92/43/CEE a 
Consiliului (Directiva privind fauna și flora) ar trebui incluse în cerințele legale în materie de 
gestionare, astfel cum este cazul în actuala legislație privind PAC. Toate dispozițiile care vor 
fi incluse în cerințele legale în materie de gestionare, în cazul în care acest amendament este 
adoptat, fac deja parte din actuala legislație privind PAC.
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Amendamentul 29

Propunere de regulament
Anexa III

Textul propus de Comisie

Bunele condiții agricole și de mediu prevăzute la articolul 6

Obiectul Standarde

– Acoperirea minimă a solului

– Gestionarea minimă a terenului care să 
reflecte condițiile locale specifice

Eroziunea solului:
Protejarea solului prin măsuri adecvate

– Terasarea terenului în vederea consolidării

– Standardele în materie de rotație a culturilor, 
dacă este cazul

Materiile organice din sol:

Menținerea nivelului de materii organice 
din sol prin metode corespunzătoare – Gestionarea miriștilor

Structura solurilor:
Menținerea structurii solurilor prin măsuri 
corespunzătoare

– Utilizarea unor utilaje corespunzătoare

– Densitatea minimă a șeptelului și/sau 
regimuri corespunzătoare

– Protejarea pășunilor permanente

– Menținerea particularităților peisajelor, 
inclusiv, dacă este cazul, a gardurilor, a 
iazurilor, a canalelor și a pomilor în aliniament, 
în grupuri sau izolați¨și a marginilor 
câmpurilor,
– Dacă este cazul, interzicerea desțelenirii 
măslinilor

– Evitarea apariției vegetației nedorite pe 
terenurile agricole

Nivelul minim de întreținere

Asigurarea unui nivel minim de întreținere 
și evitarea deteriorării habitatelor

– Menținerea plantațiilor de măslini și a viței-
de-vie în condiții vegetative bune

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.

Amendamentul Parlamentului
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Bunele condiții de mediu prevăzute la articolul 6

Obiectul Standarde

Sporirea biodiversității – Stabilirea de porțiuni de îndiguire acoperite 
cu vegetație naturală și înflorită (minimum 2 
metri) sau de culturi (minimum 5 metri) 
extensive (fără pesticide și îngrășăminte) la 
marginea câmpurilor

– Acoperirea minimă a solului

– Gestionarea minimă a terenului care să 
reflecte condițiile locale specifice

Eroziunea solului:
Protejarea solului prin măsuri adecvate

– Terasarea terenului în vederea consolidării

– Standardele în materie de rotație a culturilor, 
dacă este cazul

Materiile organice din sol:

Menținerea nivelului de materii organice 
din sol prin metode corespunzătoare – Gestionarea miriștilor

Structura solurilor:
Menținerea structurii solurilor prin măsuri 
corespunzătoare

– Utilizarea unor utilaje corespunzătoare

– Densitatea minimă a șeptelului și/sau 
regimuri corespunzătoare

Protejarea pajiștilor permanente

– Menținerea particularităților peisajelor, 
inclusiv, dacă este cazul, a gardurilor, a 
iazurilor, a canalelor și a pomilor în aliniament, 
în grupuri sau izolați¨și a marginilor 
câmpurilor,
– Dacă este cazul, interzicerea desțelenirii 
măslinilor

– Evitarea apariției vegetației nedorite pe 
terenurile agricole

– Menținerea plantațiilor de măslini și a viței-
de-vie în condiții vegetative bune

Nivelul minim de întreținere

Asigurarea unui nivel minim de întreținere 
și evitarea deteriorării habitatelor

– Dacă este cazul, interzicerea defrișării 
livezilor bătrâne de măslini bogate în specii

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.
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Obiectul Standarde

Protecția solului și a apelor subterane – Nivelurile maxime de pesticide, metale grele 
și îngrășăminte din sol și din apele subterane

Justificare

Menținerea terenurilor în bune condiții agricole nu ar trebui să fie obligatorie, în special în 
cazul în care terenurile nu mai sunt utilizate în scopuri de producție. Adesea este mai bine 
pentru asigurarea creșterii beneficiilor de mediu dintr-o zonă ca valoarea agricolă să fie 
scăzută. Pentru a compensa dezavantajele ecologice produse de eliminarea scoaterii 
temporare a terenurilor din producția agricolă, trebuie luate măsuri alternative pentru a 
asigura protejarea biodiversității.



AD\740641RO.doc 26/26 PE409.570v02-00

RO

PROCEDURĂ

Titlu Sisteme de ajutor pentru agricultori în cadrul PAC

Referințe COM(2008)0306 – C6-0240/2008 – 2008/0103(CNS)

Comisia competentă în fond AGRI

Aviz emis de către
Data anunțului în plen

ENVI
19.6.2008

Raportor pentru aviz :
Data numirii

Kathalijne Maria 
Buitenweg
3.7.2008

Data adoptării 9.9.2008

Rezultatul votului final +:
–:
0:

35
5
12

Membri titulari prezenți la votul final Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, 
John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Chris Davies, Avril 
Doyle, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne 
Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-
Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter
Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta 
Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, 
Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido 
Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Richard Seeber, 
Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, 
Evangelia Tzampazi, Donato Tommaso Veraldi, Anja Weisgerber, 
Glenis Willmott

Membri supleanți prezenți la votul final Kathalijne Maria Buitenweg, Duarte Freitas, Jutta Haug, Erna 
Hennicot-Schoepges, Alojz Peterle, Robert Sturdy


	740641ro.doc

