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Amendamentul 392
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 12 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sistemul de consiliere agricolă Sistemul de cercetare și consiliere agricolă

Or. en

Amendamentul 393
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Activitatea de consiliere privește cel 
puțin cerințele legale în materie de 
gestionare și bunele condiții agricole și de 
mediu prevăzute în capitolul 1.

(2) Activitatea de cercetare și de consiliere 
privește cel puțin cerințele legale în 
materie de gestionare și bunele condiții 
agricole și de mediu prevăzute în capitolul 
1.

Or. en

Amendamentul 394
Stéphane Le Foll

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Activitatea de consiliere privește cel 
puțin cerințele legale în materie de 
gestionare și bunele condiții agricole și de 
mediu prevăzute în capitolul 1.

(2) Activitatea de consiliere privește cel 
puțin cerințele legale în materie de 
gestionare și bunele condiții agricole și de 
mediu prevăzute în capitolul 1, precum și 
răspândirea metodelor de producție 
performante din punct de vedere 
economic, durabile din punct de vedere 
ecologic și care asigură economii de 
resurse naturale și de costuri de producție 
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(energie, inputuri...)

Or. fr

Justificare

La conditionnalité joue un rôle utile, mais un important travail de vulgarisation doit être 
entrepris auprès des agriculteurs afin de les aider à mettre en place de nouveaux modèles de 
production performants sur le plan de la production et plus durables intégrant de nombreuses 
externalités négatives de l’agriculture. Certains agriculteurs utilisent déjà ces nouveaux 
itinéraires techniques qui conduisent l’agriculteur à raisonner plus globalement le 
fonctionnement de son exploitation prise en compte dans son écosystème. Ces nouvelles 
pratiques  procèdent d’un changement technologique susceptible d’engager l’agriculture sur 
une voie de développement plus viable et plus durable. Il convient de favoriser la diffusion 
des ces innovations par le biais du conseil auprès des agriculteurs.

Amendamentul 395
Maria Petre

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre acordă prioritate 
agricultorilor care primesc plăti directe pe
an de peste 15 000 EUR.

eliminat

Or. ro

Justificare

Aceasta masura constituie un act de discriminare pentru exploatatiile agricole mici, care au 
cel mai mult nevoie de consiliere.
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Amendamentul 396
Stéphane Le Foll

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre acordă prioritate 
agricultorilor care primesc plăți directe pe 
an de peste 15 000 EUR.

(2) Statele membre se asigură că toți 
agricultorii pot participa pe bază de 
voluntariat la acest sistem de consiliere.

Or. fr

Amendamentul 397
Esther De Lange

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre acordă prioritate 
agricultorilor care primesc plăți directe pe 
an de peste 15 000 EUR.

(2) Statele membre acordă prioritate 
agricultorilor care primesc plăți directe pe 
an de peste 15 000 EUR și celor în vârstă 
de până la 35 de ani.

Or. nl

Justificare

Landbouwers die jonger zijn dan 35 jaar dienen een extra steun in de rug, aangezien zij onze 
toekomstige voedselvoorziening moeten waarborgen en daarbij onze concurrentiepositie en 
duurzaamheidseisen veilig moeten stellen.

Amendamentul 398
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 31 decembrie 2010 cel târziu, În toate statele membre această revizuire 
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Comisia trebuie să prezinte un raport 
privind aplicarea sistemului de consiliere 
agricolă, însoțit, dacă este necesar, de 
propuneri adecvate prin care se solicită 
obligativitatea sistemului.

ar identifica cele mai bune practici și 
recomandările adresate statelor membre 
cu privire la cel mai eficient sistem de 
cercetare și consiliere.

Or. en

Amendamentul 399
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă este cazul, sistemul de 
identificare pentru parcelele agricole 
poate include un sistem de informare 
geografică pentru cultivarea măslinelor.

eliminat

Or. es

Justificare

Puesto que la ayuda acoplada al olivar desaparece, mantener esta disposición es inútil y 
puede dar lugar a interpretaciones erróneas.

Amendamentul 400
Constantin Dumitriu

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Baza de date permite în special consultarea 
directă și imediată, pe lângă autoritatea 
competentă a statului membru, a datelor 
privind anii calendaristici și/sau anii de 
comercializare începând din anul 2000.

Baza de date permite în special consultarea 
directă și imediată, pe lângă autoritatea 
competentă a statului membru, a datelor 
privind anii calendaristici și/sau anii de 
comercializare începând din anul 2000, 
respectiv primul an după aderare pentru 
statele noi membre.
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Or. ro

Justificare

Pentru statele care au aderat în 2004 sau 2007 anul 2000 nu poate fi an de referință.

Amendamentul 401
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statul membru poate decide ca cererea 
de ajutor să cuprindă doar modificările față 
de cererea de ajutor depusă în anul 
precedent. Statul membru distribuie 
formulare pretipărite, bazate pe suprafețele 
stabilite în anul precedent și furnizează 
documente grafice pentru localizarea 
suprafețelor în cauză și, dacă este cazul, 
pentru identificarea poziționării 
măslinilor.

(2) Statul membru poate decide ca cererea 
de ajutor să cuprindă doar modificările față 
de cererea de ajutor depusă în anul 
precedent. Statul membru distribuie 
formulare pretipărite, bazate pe suprafețele 
stabilite în anul precedent și furnizează 
documente grafice pentru localizarea 
suprafețelor în cauză.

Or. es

Justificare

Puesto que la ayuda acoplada al olivar desaparece, mantener esta disposición es inútil y 
puede dar lugar a interpretaciones erróneas.

Amendamentul 402
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre realizează controale 
administrative ale cererilor de ajutor pentru 
a verifica condițiile de eligibilitate pentru 

(1) Statele membre realizează controale 
administrative ale cererilor de ajutor pentru 
a verifica condițiile de eligibilitate pentru 
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ajutor. ajutor.  Aceste controale administrative nu 
îngreunează activitatea agricultorului, în 
special în ceea ce privește costurile și 
formalitățile administrative.

Or. en

Justificare

Reduce red tape.

Amendamentul 403
Jan Mulder, Niels Busk

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 pentru a verifica dacă 
agricultorul respectă obligațiile prevăzute 
în capitolul 1. Aceste controale au loc într-
o perioadă de maxim o zi pentru o 
anumită exploatație agricolă.

Or. en

Justificare

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development ".

Amendamentul 404
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

fața locului pentru a verifica dacă 
agricultorul respectă obligațiile prevăzute 
în capitolul 1. Aceste controale nu ar 
trebui să îngreuneze excesiv activitatea 
agricultorului.

Or. en

Justificare

Reduce red tape for cross compliance.

Amendamentul 405
Constantin Dumitriu

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 pentru a verifica dacă 
agricultorul respectă obligațiile prevăzute 
în capitolul 1. Acțiunile de control vor fi 
realizate pe baza evaluarii gradului de 
risc, nu către toți beneficiarii.

Or. ro

Justificare

Acțiunile de control nu trebuie să acapareze activitatea de management a PAC din statele 
membre. Pe baza unei evaluări se pot identifica beneficiarii unde riscul nerespectării bunelor 
condiții agricole și de mediu în ani consecutivi este cel mai mare pentru a direcționa 
controlul către aceștia.
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Amendamentul 406
Jan Mulder, Niels Busk

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot utiliza propriile 
sisteme de administrare și control existente 
pentru a asigura respectarea cerințelor 
legale în materie de gestionare și a bunelor 
condiții agricole și de mediu prevăzute în 
capitolul 1.

(2) Statele membre pot utiliza propriile 
sisteme de administrare și control existente 
pentru a asigura respectarea cerințelor 
legale în materie de gestionare și a bunelor 
condiții agricole și de mediu prevăzute în 
capitolul 1. Totuși, statele membre depun 
eforturi pentru a limita numărul de 
agenții de control și de persoane care 
realizează verificările la fața locului într-o 
anumită exploatație agricolă.

Or. en

Justificare

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Amendamentul 407
Jan Mulder, Niels Busk

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre pot utiliza sisteme de 
administrație și control private, cu 
condiția ca acestea să fi fost acreditate 
oficial de către autoritățile naționale.

Or. en
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Amendamentul 408
Jan Mulder, Niels Busk

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Statele membre depun eforturi pentru 
planificarea controalelor, astfel încât 
exploatațiile agricole care pot fi verificate 
cel mai bine într-o anumită perioadă a 
anului din motive sezoniere să fie într-
adevăr controlate în respectiva perioadă. 
Totuși, dacă agenția de control nu ar 
putea controla o anumită cerință de 
reglementare în materie de gestionare sau 
o parte a cerințelor sau a bunelor condiții 
agricole și de mediu în timpul verificării 
la fața locului, din motive sezoniere, 
cerințele și condițiile respective se 
consideră a fi îndeplinite.

Or. en

Amendamentul 409
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul alineat se aplică, de asemenea, în 
cazul în care nerespectarea în cauză este 
rezultatul unei acțiuni sau omisiuni direct 
atribuibile persoanei căreia sau de la care s-
a efectuat transferul de teren agricol.

Primul alineat se aplică, de asemenea, în 
cazul în care nerespectarea în cauză este 
rezultatul unei acțiuni sau omisiuni direct 
atribuibile persoanei căreia sau de la care s-
a efectuat transferul de teren agricol, cu 
excepția cazului în care persoana 
responsabilă de nerespectare a depus de 
asemenea o cerere de sprijin pentru anul 
în cauză. În cazul din urmă, sancțiunea 
prevăzută la alineatul (1) se aplică 
sumelor plăților directe acordate 
persoanei aflate la originea cazului de 
nerespectare.
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Or. en

Amendamentul 410
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul prezentului alineat, „transfer” 
înseamnă orice tip de tranzacție prin care 
terenul agricol încetează să mai fie la 
dispoziția cedentului.

În sensul prezentului alineat, „transfer” 
înseamnă orice tip de tranzacție prin care 
terenul agricol încetează să mai fie la 
dispoziția cedentului, cu excepția acelor 
tipuri de tranzacții pe care agricultorul în 
cauză nu le poate împiedica.

Or. en

Amendamentul 411
Constantin Dumitriu

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere alineatului (1) și 
în conformitate cu condițiile stabilite în 
normele detaliate prevăzute la articolul 26 
alineatul (1), statele membre pot decide să 
nu pună în aplicare o reducere sau o 
excludere în valoare de 100 EUR sau mai 
puțin pentru fiecare agricultor și pentru 
fiecare an calendaristic și care include 
orice reducere sau excludere aplicată 
plăților în temeiul articolului 51 alineatul 
(1) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.

(3) Fără a aduce atingere alineatului (1) și 
în conformitate cu condițiile stabilite în 
normele detaliate prevăzute la articolul 26 
alineatul (1), statele membre pot decide să 
nu pună în aplicare o reducere sau o 
excludere în valoare de 100 EUR sau mai 
puțin pentru fiecare agricultor și pentru 
fiecare an calendaristic.

Or. ro

Justificare

Cele două chestiuni trebuie tratate separat. In acest sens,textul propus de Comisie trebuie sa 
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prevada clar aplicarea pragului de 100 Euro atat in cadrul Pilonului I, cat si in cadrul 
Pilonului II.

Amendamentul 412
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care un stat membru decide să 
utilizeze opțiunea prevăzută la primul 
paragraf, în anul următor autoritatea 
competentă întreprinde acțiunile necesare 
pentru a se asigura că agricultorul 
remediază constatările de nerespectare în 
cauză. Constatarea și acțiunea de 
remediere care trebuie întreprinsă sunt 
notificate agricultorului.

eliminat

Or. de

Amendamentul 413
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 257 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care un stat membru decide să 
utilizeze opțiunea prevăzută la primul 
paragraf, în anul următor autoritatea 
competentă întreprinde acțiunile necesare 
pentru a se asigura că agricultorul 
remediază constatările de nerespectare în 
cauză. Constatarea și acțiunea de 
remediere care trebuie întreprinsă sunt 
notificate agricultorului.

În cazul în care un stat membru decide să 
utilizeze opțiunea prevăzută la primul 
paragraf, autoritatea competentă 
informează agricultorul în legătură cu 
constatările de nerespectare în cauză, 
acesta din urmă fiind obligat la rândul 
său să comunice măsurile luate pentru 
rezolvarea problemei. Pentru a controla 
măsurile luate de agricultor, autoritatea 
competentă ține cont de aceste exploatații 
în momentul realizării analizei de risc 
privind controalele pe teren din anul 
următor.
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Or. es

Justificare

Si, en aras de la simplificación,  se aplica la regla de mínimis contemplada en el primer 
párrafo del apartado 3, basta con que se tengan en cuenta en el análisis de riesgo del año 
siguiente

Amendamentul 414
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția cazului în care agricultorul a 
întreprins măsuri imediate de remediere 
punând capăt nerespectării constatate, 
autoritatea competentă întreprinde 
acțiunile necesare care pot fi, dacă este 
cazul, limitate la un control administrativ, 
pentru a garanta faptul că agricultorul 
remediază nerespectările constatate.
Constatarea unei nerespectări minore și 
acțiunea de remediere care trebuie 
întreprinsă sunt notificate agricultorului.

Constatarea unei nerespectări minore și 
acțiunea de remediere care trebuie 
întreprinsă sunt notificate agricultorului.

Or. en

Amendamentul 415
Jan Mulder, Niels Busk

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul în care se aplică o reducere 
a plăților sau o excludere din sistemul de 
plăți, în cazul unei nerespectări a 
normelor de ecocondiționalitate în 
conformitate cu dispozițiile articolului 25, 
nu se aplică nicio amendă prevăzută în 
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legislația națională corespunzătoare 
pentru același caz de nerespectare. În 
cazul în care se aplică o amendă ca 
urmare a nerespectării legislației 
naționale, nu se aplică reducerea plăților 
sau excluderea din sistemul de plăți 
pentru același caz de nerespectare.

Or. en

Amendamentul 416
Jan Mulder, Niels Busk

Propunere de regulament
Articolul 26a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26a
Reexaminarea

Până cel târziu la 31 decembrie 2007, iar 
ulterior din doi în doi ani, Comisia 
prezintă un raport privind aplicarea 
sistemului eco-condiționalității însoțit, 
dacă este necesar, de propuneri 
corespunzătoare având ca scop, în 
special:
- modificarea listei cerințelor de 
reglementare în materie de gestionare 
prevăzute în anexa III,
- simplificarea, dereglementarea și 
îmbunătățirea legislației privind lista 
cerințelor de reglementare în materie de 
gestionare, acordându-se o atenție 
deosebită legislației referitoare la nitrați,
- simplificarea, ameliorarea și 
armonizarea sistemelor de control în 
vigoare, având în vedere oportunitățile 
oferite de dezvoltarea indicatorilor și 
controalelor de congestionare, de 
controalele deja realizate în conformitate 
cu sisteme de certificare private, de 
controalele deja realizate în conformitate 
cu legislația națională pentru aplicarea 
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cerințelor de reglementare în materie de 
gestionare și de tehnologia informației și 
comunicării.
Rapoartele conțin, de asemenea, o 
estimare a costurilor totale ale 
controalelor privind sistemul eco-
condiționalității realizate în anul anterior 
anului în care se va publica raportul.

Or. en

Justificare

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Amendamentul 417
Katerina Batzeli

Propunere de regulament
Articolul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sumele care rezultă din aplicarea 
reducerilor sau excluderilor în caz de 
nerespectare a prevederilor din capitolul 1 
se înapoiază FEGA. Statele membre pot 
păstra 25 % din respectivele sume.

Sumele care rezultă din aplicarea 
reducerilor sau excluderilor în caz de 
nerespectare sunt transferate în rezerva 
națională și redistribuite agricultorilor 
pentru care agricultura reprezintă 
activitatea de bază, precum și noilor 
agricultori.

Or. el
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Amendamentul 418
Ioannis Gklavakis

Propunere de regulament
Articolul 30 - alineatul 1 - paragraful 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre nu acordă plăți directe 
unui agricultor într-unul din următoarele 
cazuri:

(1) Statele membre pot decide, în mod 
obiectiv și nediscriminatoriu, să nu 
acorde plăți directe unui agricultor într-
unul din următoarele cazuri:

Or. el

Justificare

H θέσπιση κατώτατου ορίου είτε επί της πληρωμής είτε επί της εκτάσεως πλήττει τα κράτη μέλη 
με πολλές μικρές εκμεταλλεύσεις και θα αποκλείσει μεγάλο αριθμό παραγωγών.

Amendamentul 419
Ilda Figueiredo

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre nu acordă plăți directe 
unui agricultor într-unul din următoarele 
cazuri:

(1) plățile directe sunt garantate tuturor 
agricultorilor.  Agricultorii care 
beneficiază de ajutoare directe sub 1000 
EUR au dreptul la un supliment pentru a 
atinge această valoare minimă plătibilă o 
dată pe an. 

(a) în cazul în care suma totală a tuturor 
plăților directe solicitate sau care trebuie 
acordate într-un an calendaristic dat nu 
depășește 250 EUR sau
(b) în cazul în care suprafața eligibilă a 
exploatației pentru care sunt solicitate sau 
datorate plăți directe nu depășește un 
hectar. Cu toate acestea, Cipru poate stabili 
o suprafață minimă eligibilă de 0,3 hectare, 
iar Malta, de 0,1 hectare.
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Cu toate acestea, agricultorii care dețin 
drepturile speciale prevăzute la articolul 45 
alineatul (1) trebuie să îndeplinească 
condiția prevăzută la litera (a).

Or. pt

Justificare

Os agricultores com apoios directos inferiores a 1000 euros devem ter direito a um 
complemento até atingir este valor mínimo a ser pago uma vez por ano.

Amendamentul 420
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 30 - alineatul 1 - paragraful 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre nu acordă plăți directe 
unui agricultor într-unul din următoarele 
cazuri:

(1) Statele membre pot decide să nu 
acorde plăți directe unui agricultor într-
unul din următoarele cazuri:

Or. es

Justificare

La aplicación de esta disposición debe ser optativa para los Estados miembros.

Amendamentul 421
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre nu acordă plăți directe 
unui agricultor într-unul din următoarele 
cazuri:

(1) Statele membre li se permite să nu 
acorde plăți directe unui agricultor în 
funcție de anumite criterii:

Or. en
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Justificare

Whilst the principle in the Commission’s proposals can be supported, account needs to be 
taken of the diversity of farm structures across the EU. It is appropriate to: make the measure 
voluntary for member states, 2. allow member states to set thresholds for minimum payments 
within a given range.

Amendamentul 422
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre nu acordă plăți directe 
unui agricultor într-unul din următoarele 
cazuri:

(1) Statele membre li se permite să nu 
acorde plăți directe unui agricultor în 
funcție de anumite criterii:

Or. en

Amendamentul 423
Csaba Sándor Tabajdi

Propunere de regulament
Articolul 30 - alineatul 1 - paragraful 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre nu acordă plăți directe 
unui agricultor într-unul din următoarele 
cazuri:

(1) Decizia în legătură cu cerințele 
privind nivelul minim al plăților directe 
ține de competența statelor membre în 
ceea ce privește:

Or. hu

Justificare

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.
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Amendamentul 424
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre nu acordă plăți directe 
unui agricultor într-unul din următoarele
cazuri:

(1) Statele membre pot refuza cererea de
plăți directe unui agricultor într-unul sau în 
ambele cazuri: 

Or. en

Justificare

In order to take into account the structural differences that rule the 27 Member States and to 
respect the principle of subsidarity, the  application of a minimum treshold should be optional 
and the determination of its value should belong to the Member States.

Moreover, to respect the gradual application of  the CMO for wine and the progressive 
increase of the national envelope between 2009 and 2012, as foreseen  by the regulation CE 
479/2008, the application of a minimum treshold, calculated on the basis of the amount of the 
direct payments, shall apply on wine growing surfaces only from the year 2012.

Amendamentul 425
Maria Petre

Propunere de regulament
Articolul 30 - alineatul 1 - paragraful 1 - litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care suma totală a tuturor 
plătilor directe solicitate sau care trebuie 
acordate într-un an calendaristic dat nu 
depăseste 250 EUR sau

eliminat

Or. ro

Justificare

Pentru limitarea costurilor birocratice este de dorit simplificarea procedurilor, nu 
penalizarea exploatatiilor foarte mici.
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Amendamentul 426
Csaba Sándor Tabajdi

Propunere de regulament
Articolul 30 - alineatul 1 - paragraful 1 - litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care suma totală a tuturor 
plăților directe solicitate sau care trebuie 
acordate într-un an calendaristic dat nu 
depășește 250 EUR sau

eliminat

Or. hu

Justificare

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.

Amendamentul 427
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care suma totală a tuturor 
plăților directe solicitate sau care trebuie 
acordate într-un an calendaristic dat nu 
depășește 250 EUR sau

(a) în cazul în care suma totală a tuturor 
plăților directe solicitate sau care trebuie 
acordate într-un an calendaristic dat nu 
depășește o sumă stabilită de statul 
membru de până la 1000 EUR sau

Or. en
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Amendamentul 428
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care suma totală a tuturor 
plăților directe solicitate sau care trebuie 
acordate într-un an calendaristic dat nu 
depășește 250 EUR sau

(a) în cazul în care suma totală a tuturor 
plăților directe solicitate sau care trebuie 
acordate într-un an calendaristic dat nu 
depășește o sumă stabilită de statul 
membru de până la 1000 EUR sau

Or. en

Justificare

Whilst the principle in the Commission’s proposals can be supported, account needs to be 
taken of the diversity of farm structures across the EU. It is appropriate to: 1.make the 
measure voluntary for member states, 2.allow member states to set thresholds for minimum 
payments within a given range.

Amendamentul 429
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 30 - alineatul 1 - paragraful 1 - litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care suma totală a tuturor 
plăților directe solicitate sau care trebuie 
acordate într-un an calendaristic dat nu 
depășește 250 EUR sau

(a) în cazul în care suma totală a tuturor 
plăților directe solicitate sau care trebuie 
acordate într-un an calendaristic dat nu 
depășește o sumă stabilită de statul 
membru și care nu poate depăși 500 EUR,
sau

Or. es
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Amendamentul 430
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 30 - alineatul 1 - paragraful 1 - litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care suma totală a tuturor 
plăților directe solicitate sau care trebuie 
acordate într-un an calendaristic dat nu 
depășește 250 EUR sau

(a) în cazul în care suma totală a tuturor 
plăților directe solicitate sau care trebuie 
acordate într-un an calendaristic dat nu 
depășește 250 EUR, respectiv 150 EUR în 
cazul noilor state membre, sau

Or. hu

Justificare

Az új tagállamokban a referenciahozamok, és emiatt a területalapú támogatás átlagos 
összege alacsonyabb, mint a régi tagállamokban. Azonos minimális összeghatár esetén az új 
tagállamokban sokkal több termelő esne el a támogatástól, ezzel az alacsonyabb 
referenciahozamok kétszeresen is sújtanák a termelőket.

Amendamentul 431
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care suma totală a tuturor 
plăților directe solicitate sau care trebuie 
acordate într-un an calendaristic dat nu 
depășește 250 EUR sau

(a) în cazul în care suma totală a tuturor 
plăților directe solicitate sau care trebuie 
acordate într-un an calendaristic dat nu 
depășește un prag stabilit de statul 
membru și/sau

Or. en
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Amendamentul 432
Csaba Sándor Tabajdi

Propunere de regulament
Articolul 30 - alineatul 1 - paragraful 1 - litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care suprafața eligibilă a 
exploatației pentru care sunt solicitate sau 
datorate plăți directe nu depășește un 
hectar. Cu toate acestea, Cipru poate 
stabili o suprafață minimă eligibilă de 0,3 
hectare, iar Malta, de 0,1 hectare.

eliminat

Or. hu

Justificare

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.

Amendamentul 433
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care suprafața eligibilă a 
exploatației pentru care sunt solicitate sau 
datorate plăți directe nu depășește un 
hectar. Cu toate acestea, Ciprul poate 
stabili o suprafață minimă eligibilă de 0,3 
hectare, iar Malta, de 0,1 hectare.

(b) în cazul în care suprafața eligibilă a 
exploatației pentru care sunt solicitate sau 
datorate plăți directe nu depășește un prag 
minim stabilit de statul membru.

Aceste două praguri minime se definesc 
pe baza unor criterii obiective și 
nediscriminatorii.
În ceea ce privește plățile directe pentru 
exploatațiile viticole, menționate în Anexa 
VII.C, condiția prevăzută la punctul a) se 
aplică numai începând cu anul 2012.

Or. en
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Amendamentul 434
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care suprafața eligibilă a 
exploatației pentru care sunt solicitate sau 
datorate plăți directe nu depășește un 
hectar. Cu toate acestea, Ciprul poate 
stabili o suprafață minimă eligibilă de 0,3 
hectare, iar Malta, de 0,1 hectare.

(b) în cazul în care suprafața eligibilă a 
exploatației pentru care sunt solicitate sau 
datorate plăți directe nu depășește cinci
hectare.

Or. en

Amendamentul 435
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care suprafața eligibilă a 
exploatației pentru care sunt solicitate sau 
datorate plăți directe nu depășește un 
hectar. Cu toate acestea, Cipru poate 
stabili o suprafață minimă eligibilă de 0,3 
hectare, iar Malta, de 0,1 hectare.

(b) în cazul în care suprafața eligibilă a 
exploatației pentru care sunt solicitate sau 
datorate plăți directe nu depășește cinci
hectare.

Or. en

Amendamentul 436
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 30 - alineatul 1 - paragraful 1 - litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care suprafața eligibilă a (b) în cazul în care suprafața eligibilă a 
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exploatației pentru care sunt solicitate sau 
datorate plăți directe nu depășește un 
hectar. Cu toate acestea, Cipru poate
stabili o suprafață minimă eligibilă de 0,3 
hectare, iar Malta, de 0,1 hectare.

exploatației pentru care sunt solicitate sau 
datorate plăți directe nu depășește un 
hectar. Cu toate acestea, noile state 
membre pot stabili o suprafață minimă 
eligibilă de 0,3 hectare, iar Malta, de 0,1 
hectare.

Or. hu

Amendamentul 437
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 30 - alineatul 1 - paragraful 1 - litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care suprafața eligibilă a 
exploatației pentru care sunt solicitate sau 
datorate plăți directe nu depășește un 
hectar. Cu toate acestea, Cipru poate 
stabili o suprafață minimă eligibilă de 0,3 
hectare, iar Malta, de 0,1 hectare.

(b) în cazul în care suprafața eligibilă a 
exploatației pentru care sunt solicitate sau 
datorate plăți directe nu depășește o 
suprafață determinată de statul membru și 
care nu poate depăși două hectare. Cu 
toate acestea, Cipru poate stabili o 
suprafață minimă eligibilă de 0,3 hectare, 
iar Malta, de 0,1 hectare.

Or. es

Amendamentul 438
Evgeni Kirilov, Petya Stavreva

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care suprafața eligibilă a 
exploatației pentru care sunt solicitate sau 
datorate plăți directe nu depășește un 
hectar. Cu toate acestea, Ciprul poate 
stabili o suprafață minimă eligibilă de 0,3 
hectare, iar Malta, de 0,1 hectare.

(b) în cazul în care suprafața eligibilă a 
exploatației pentru care sunt solicitate sau 
datorate plăți directe nu depășește nivelul 
minim pe care țara respectivă l-a aplicat 
în anul 2007. Cu toate acestea, Ciprul 
poate stabili o suprafață minimă eligibilă 
de 0,3 hectare, iar Malta, de 0,1 hectare.
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Or. en

Justificare

The introduction of additional minimum requirements is not an appropriate instrument, 
because through it the possibility to support the income of small farmers will be taken away. 
Imposing the additional minimum requirements for small farmers will be harmful for the 
social climate and the local potential in rural areas.

Amendamentul 439
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 30 - alineatul 1 - paragraful 1 - litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care suprafața eligibilă a 
exploatației pentru care sunt solicitate sau 
datorate plăți directe nu depășește un 
hectar. Cu toate acestea, Cipru poate stabili 
o suprafață minimă eligibilă de 0,3 hectare, 
iar Malta, de 0,1 hectare.

(b) în cazul în care suprafața eligibilă a 
exploatației pentru care sunt solicitate și
datorate plăți directe nu depășește un 
hectar pe sistem de ajutor. Cu toate 
acestea, Cipru poate stabili o suprafață 
minimă eligibilă de 0,3 hectare, iar Malta, 
de 0,1 hectare.

Or. de

Amendamentul 440
Csaba Sándor Tabajdi

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, agricultorii care dețin 
drepturile speciale prevăzute la articolul 
45 alineatul (1) trebuie să îndeplinească 
condiția prevăzută la litera (a).

eliminat

Or. hu
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Justificare

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.

Amendamentul 441
Ioannis Gklavakis

Propunere de regulament
Articolul 30 - alineatul 1 - paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În orice caz, sumele economisite ca 
urmare a aplicării literei (a) de mai sus 
rămân în rezerva națională a statului 
membru din care provin.

Or. el

Justificare

Σε περίπτωση που το κράτος μέλος εφαρμόσει την παράγραφο α) του αρ. 30, τότε τα ποσά που 
θα εξοικονομηθούν θα πρέπει να παραμείνουν στο εθνικό απόθεμα του εν λόγο κράτους για την 
ενίσχυση των αγροτών.

Amendamentul 442
Constantin Dumitriu

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot decide pe baza 
unor criterii obiective și nediscriminatorii 
să nu acorde, în sensul celui de-al doilea 
paragraf din articolul 48 din Tratat, plăți 
directe societăților comerciale sau 
firmelor care nu au ca obiect principal de 
activitate exercitarea unei activități 
agricole.

eliminat

Or. ro
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Justificare

Excluderea firmelor care nu au ca obiect de activitate principal activități agricole este 
discriminatorie. Există riscul ca acele companii vizate și care respectă prevederile IACS 
(Sistemul Integrat de Administrare și Control) să atace prevederea la Curtea Europeană.

Amendamentul 443
María Isabel Salinas García 

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot decide pe baza unor
criterii obiective și nediscriminatorii să nu 
acorde, în sensul celui de-al doilea paragraf 
din articolul 48 din Tratat, plăți directe 
societăților comerciale sau firmelor care nu 
au ca obiect principal de activitate 
exercitarea unei activități agricole.

(2) Statele membre pot decide pe baza unor 
criterii obiective și nediscriminatorii să nu 
acorde, în sensul celui de-al doilea paragraf 
din articolul 48 din Tratat, plăți directe 
societăților comerciale sau firmelor care nu 
au ca obiect principal de activitate 
producția, creșterea animalelor sau 
cultivarea de produse agricole, inclusiv 
recoltarea, mulsul, creșterea și deținerea 
de animale în scopuri agricole, precum și 
activitățile de comercializare realizate 
prin intermediul organizațiilor de 
producători sau al cooperativelor.

Or. es

Justificare

Conviene restringir el abono de las ayudas a los productores y tener en cuenta las propias 
estructuras de comercialización con el objetivo de ser más competitivos como son las 
Organizaciones de Productores y Cooperativas, que podrían llegar a ser titulares de 
derechos de pago único y no son más que el sumatorio de los agricultores que la forman.
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Amendamentul 444
Jan Mulder, Niels Busk

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Plățile se fac de cel mult două ori pe an, 
în cursul perioadei care începe la data de 1 
decembrie și se încheie la data de 30 iunie 
a anului calendaristic următor.

(2) Plățile se fac de cel mult două ori pe an, 
în cursul perioadei care începe la data de 1 
decembrie și se încheie la data de 30 iunie 
a anului calendaristic următor și includ 
plata dobânzii la ratele existente pe piață 
pentru suma datorată începând cu data de 
30 iunie a anului calendaristic următor.

Or. en

Amendamentul 445
Esther De Lange

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul unei întârzieri de plată din 
cauza unui litigiu cu autoritatea 
competentă în urma căruia agricultorul a 
avut câștig de cauză, acesta primește o 
despăgubire corespunzătoare ratei 
dobânzilor de pe piață.

Or. nl

Amendamentul 446
Ilda Figueiredo

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Plățile din cadrul sistemelor de plăți 
enumerate în anexa I nu se realizează 

(3) Plata totală, repartizată în maxim 
două tranșe periodice, din cadrul 
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înainte de finalizarea controalelor cu 
privire la condițiile de eligibilitate, care 
trebuie efectuate de statul membru conform 
articolului 22.

sistemelor de plăți enumerate în anexa I nu 
se realizează înainte de finalizarea 
controalelor cu privire la condițiile de 
eligibilitate, care trebuie efectuate de statul 
membru conform articolului 22.

Prima plată periodică, în valoare maximă 
de 75% din totalul estimat al plății 
datorate, poate fi efectuată înainte de 
finalizarea controalelor.

Or. pt

Justificare

O primeiro pagamento periódico, de um máximo de 75% do total estimado do pagamento 
devido, pode ser feito antes do fim dos controlos. Tal pagamento permitirá aos agricultores 
planear de forma mais adequada a sua actividade.

Amendamentul 447
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, în cazul în care plățile se 
efectuează în avans sau în două rate, 
prima sumă se determină pe baza 
rezultatelor administrative și a 
controalelor la fața locului disponibile la 
data plății și se fixează la un nivel astfel 
încât suma definitivă plătită să nu fie mai 
mică decât suma primei rate.

Or. en
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Amendamentul 448
Jan Mulder, Niels Busk, Esther De Lange

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Plățile din cadrul sistemelor de plăți 
enumerate în anexa I nu se realizează 
înainte de finalizarea controalelor cu 
privire la condițiile de eligibilitate, care 
trebuie efectuate de statul membru conform 
articolului 22

(3) Nu se efectuează nicio plată cu privire 
la o cerere din cadrul sistemelor de plăți 
enumerate în anexa I înainte de finalizarea 
controalelor cu privire la condițiile de 
eligibilitate ale respectivei cereri, care 
trebuie efectuate de statul membru conform 
articolului 22.

Or. en

Amendamentul 449
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin derogare de la dispozițiile 
alineatului (2) din prezentul articol și 
conform procedurii prevăzute la articolul 
128 alineatul (2), Comisia poate:

eliminat

(a) să acorde avansuri;
(b) dacă situația bugetară permite acest 
lucru, să autorizeze statele membre să 
plătească avansuri înainte de 1 decembrie 
în regiunile în care anumite condiții 
excepționale expun agricultorii la mari 
dificultăți financiare:
(i) până la concurența unui procent de 
50 % din plăți,
or
(ii) până la concurența unui procent de 
80 % din plăți, dacă s-au acordat deja 
avansuri.
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Or. en

Amendamentul 450
Constantin Dumitriu

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să acorde avansuri; a) să acorde avansuri la o dată stabilită de 
fiecare stat membru;

Or. ro

Justificare

Este util să rămână această opțiune la nivelul statelor membre care cunosc cel mai bine 
situația de pe teren și când ar fi necesare aceste avansuri pentru a permite stimularea 
activității fermierilor.

Amendamentul 451
Constantin Dumitriu

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă situația bugetară permite acest 
lucru, să autorizeze statele membre să 
plătească avansuri înainte de 1 decembrie 
în regiunile în care anumite condiții 
excepționale expun agricultorii la mari 
dificultăți financiare:

(b) dacă situația bugetară permite acest 
lucru, să autorizeze statele membre să 
plătească avansuri înainte de 1 decembrie 
la o dată stabilită de fiecare stat membru
în regiunile în care anumite condiții 
excepționale expun agricultorii la mari 
dificultăți financiare:

Or. ro

Justificare

Este util să rămână această opțiune la nivelul statelor membre care cunosc cel mai bine 
situația de pe teren și când ar fi necesare aceste avansuri pentru a permite stimularea 
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activității fermierilor. Această prevedere va stimula intensificarea activității agricultorilor 
dându-le acces la capital operativ la o dată anterioară sfârșitului anului financiar.

Amendamentul 452
Constantin Dumitriu

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Fără a aduce atingere alineatului 3, 
plățile în avans pot fi efectuate înainte de 
finalizarea controalelor, dar doar în acele 
zone unde controlul a fost încheiat.

Or. ro

Justificare

Această prevedere va stimula intensificarea activității agricultorilor dându-le acces la capital 
operativ la o dată anterioară sfârșitului anului financiar.

Amendamentul 453
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Prin derogare de la dispozițiile 
alineatului (2) și pe baza rezultatelor 
controalelor administrative și a celor de la 
fața locului, autoritatea competentă poate 
plăti producătorului un avans egal cu 
60% din plățile prevăzute de schemele de 
ajutor enumerate în Anexa I.
În plus, în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 128, Comisia 
poate autoriza statele membre, în funcție 
de situația bugetară, să plătească 
avansuri de până la 80% din plățile 
prevăzute în schemele de ajutor 
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enumerate în Anexa I.

Or. en

Amendamentul 454
Jan Mulder, Niels Busk

Propunere de regulament
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sistemele de ajutor enumerate în anexa I 
sunt puse în aplicare fără a se aduce 
atingere reexaminărilor care pot fi 
realizate în orice moment, în funcție de 
evoluția pieței și a situației bugetare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 455
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 33 – paragraful 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, principiile care stau la 
baza celor trei PAC consacrate de 
Tratatul de la Roma trebuie să fie 
respectate.

Or. en
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Amendamentul 456
Neil Parish

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Dreptul de plată pentru scoaterea 
temporară a terenurilor din producția 
agricolă stabilit în conformitate cu 
articolele 53 și 63 alineatul (2) din 
Regulamentul 1782/03 devine drept de 
plată normal în sensul prezentului 
regulament

Or. en

Justificare

Clarifies the legal uncertainty that exists with regard to the fate of set-aside entitlements and 
ensures that any ‘tag’ that might otherwise remain in such entitlements is removed.

Amendamentul 457
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Dreptul de plată pentru scoaterea 
temporară a terenurilor din producția 
agricolă stabilit în conformitate cu 
articolele 53 și 63 alineatul (2) din 
Regulamentul 1782/03 devine drept de 
plată normal în sensul prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

Clarifies the legal uncertainty that exists with regard to the fate of set-aside entitlements and 
ensures that any ‘tag’ that might otherwise remain in such entitlements is removed.
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Amendamentul 458
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 35 - alineatul 2 - paragraful 1 - litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) orice suprafață agricolă a exploatației, 
incluzând suprafețele plantate cu păduri 
mărunte cu rotație rapidă (cod NC ex 0602 
90 41), care este utilizată pentru o 
activitate agricolă sau, în cazul în care 
suprafețele sunt utilizate și în activități 
neagricole, activitatea agricolă să 
predomine. Comisia, în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 128 
alineatul (2) din prezentul regulament, 
stabilește norme detaliate pentru ca 
activitățile neagricole să fie permise pe 
hectarele eligibile.

(a) orice suprafață agricolă a exploatației, 
incluzând suprafețele plantate cu păduri 
mărunte cu rotație rapidă (cod NC ex 0602 
90 41), care este utilizată pentru o 
activitate agricolă sau este utilizată cu 
precădere pentru activități agricole. 
Comisia, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 128 alineatul (2) din 
prezentul regulament, stabilește norme 
detaliate pentru ca activitățile neagricole să 
fie permise pe hectarele eligibile.

Or. es

Amendamentul 459
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

aa) orice suprafață a exploatației 
considerată element agroecologic care 
favorizează biodiversitatea. Fiecare stat 
membru determină modalitățile de 
definire a acestei liste de elemente;

Or. fr

Justificare

Il s'agit de valider le fait que d'autres hectares que des hectares de production peuvent 
bénéficier de DPU.
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Amendamentul 460
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul conservării biodiversității pe 
ansamblul teritoriului, fiecare exploatație 
agricolă trebuie să posede o suprafață 
destinată biodiversității. Această 
suprafață se determină proporțional cu 
suprafața agricolă utilă a exploatației.
Valoarea este fixată la un prag minim de 
2%, statele membre fiind libere să o 
mărească. Hectarele luate în considerare 
pentru această suprafață de biodiversitate 
sunt constituite în principal din elemente 
agroecologice definite de fiecare stat 
membru. Aceste hectare sunt eligibile 
pentru dreptul de plată unică pentru 
biodiversitate.

Or. fr

Amendamentul 461
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru fiecare stat membru, valoarea 
totală a tuturor drepturilor de plată nu poate 
fi mai mare decât plafonul național 
prevăzut în anexa VIII.

(1) Pentru fiecare stat membru, valoarea 
totală a tuturor drepturilor de plată nu poate 
fi mai mare decât plafonul național 
prevăzut în anexa VIII. Nivelul acestor 
drepturi de plată trebuie totuși stabilit în 
funcție de criterii obiective, fără a 
discrimina niciunul dintre statele 
membre.
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Or. pl

Justificare

Załącznik VIII wykracza poza obecną perspektywę finansową i stwarza nieuzasadnione 
podstawy do dalszej dyskryminacji nowych państw członkowskich szczególnie tych, które
przystąpiły do Unii w 2004 r. Proponowane pułapy w przeliczenu na hektar ziemi rolniczej 
utrzymywałyby olbrzymią dysproporcję między państwami członowskimi nawet w 2016 r.  -
np.  na Łotwie wynoszą one 79 €/ha, w Portugalii 161 €/ha,  Polsce 190 €/ha,  a w Grecji 
681€/ha. Wieloletnie utrzymywanie dysproporcji zaprzecza zasadzie równego traktowania 
państw i rolników, powoduje zakłócenia na rynku i zniekształca konkurencję. Dlatego pułapy 
w załączniku VIII powinny być ponownie wyliczone.

Amendamentul 462
Peter Baco

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru fiecare stat membru, valoarea 
totală a tuturor drepturilor de plată nu poate 
fi mai mare decât plafonul național 
prevăzut în anexa VIII.

(1) Pentru un stat membru care nu 
reușește să își comercializeze producția, 
valoarea totală a tuturor drepturilor de plată 
nu poate fi mai mare decât plafonul
național prevăzut în anexa VIII.

Or. sk

Justificare

Takéto obmedzenie nie je opodstatnené pre producentov v tých štátoch, ktorí svoju produkciu 
dokážu realizovať na trhu.

Amendamentul 463
Esther De Lange

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot utiliza rezerva (2) Statele membre pot utiliza rezerva 
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națională pentru a acorda, în mod prioritar 
și pe baza unor criterii obiective, drepturi 
la plată agricultorilor care încep să 
desfășoare o activitate agricolă și astfel 
încât să asigure un tratament egal al 
agricultorilor și să evite denaturarea pieței 
și a concurenței.

națională pentru a acorda, în mod prioritar 
și pe baza unor criterii obiective, drepturi 
la plată agricultorilor care încep să 
desfășoare o activitate agricolă și astfel 
încât să asigure un tratament egal al 
agricultorilor și să evite denaturarea pieței 
și a concurenței sau a celor în vârstă de 
până la 35 de ani.

Or. nl

Justificare

Naar aanleiding van eerder oproepen van het Europees Parlement, is het van belang dat de 
jonge Europese agrarisch ondernemer een extra steun in de rug ontvangt en zodat het werken 
in de landbouw aantrekkelijk blijft. Voorrang bij toeslagrechten uit de reserve is hierbij een 
belangrijke mogelijkheid.

Amendamentul 464
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre care nu pun în 
aplicare articolul 68 alineatul (1) litera (c)
pot utiliza rezerva națională în scopul de a 
stabili, pe baza unor criterii obiective și 
astfel încât să asigure un tratament egal al 
agricultorilor și să evite denaturarea pieței 
și a concurenței, drepturi la plată pentru 
agricultorii din regiunile supuse 
restructurării și/sau programelor de 
dezvoltare referitoare la oricare dintre 
formele de intervenție publică, pentru a 
evita abandonul de teren și/sau pentru a 
compensa dezavantaje specifice pentru 
agricultorii din regiunile în cauză.

(3) Statele membre pot utiliza, de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament în 2009, rezerva națională în 
scopul de a stabili, pe baza unor criterii 
obiective și astfel încât să asigure un 
tratament egal al agricultorilor și să evite 
denaturarea pieței și a concurenței, drepturi 
la plată, precum și măsurile de sprijin
pentru agricultorii din regiunile supuse 
restructurării și/sau programelor de 
dezvoltare referitoare la oricare dintre 
formele de intervenție publică, pentru 
sectoarele aflate în dificultate concentrate 
în zonele cele mai defavorizate, precum 
sectorul creșterii de ovine și caprine, 
pentru a evita abandonul terenurilor și 
producțiilor și/sau pentru a compensa 
dezavantaje specifice pentru agricultorii 
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din regiunile în cauză.

Or. fr

Justificare

Certaines filières, notamment les filières ovine et caprine, traversent de grandes difficultés 
alors qu'elles sont essentielles dans la mise en valeur économique et durable des zones les 
plus défavorisées et dans l’aménagement du territoire. Les agriculteurs de ces filières ont 
besoin d'une action immédiate, dès 2009. Il semble donc nécessaire de permettre aux Etats 
membres de mobiliser la réserve nationale de façon urgente pour financer des mesures de 
soutien spécifique à ces filières en difficulté.

Amendamentul 465
Giuseppe Castiglione

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre pot utiliza rezerva 
națională pentru a acorda drepturi la 
plată agricultorilor care au încheiat 
contracte de un tip aparte reglementate de 
statele membre.

Or. it

Justificare

Gli Stati membri devono avere la possibilità di concedere diritti all’aiuto attraverso la 
riserva nazionale, a particolari fattispecie di contratti presenti negli Stati membri (soccida, 
ecc.). La maggiore flessibilità nell’utilizzo della riserva nazionale permette l’ utilizzo delle 
risorse che per la prima volta sono confluite in riserva nazionale nel 2008,  dopo il non 
utilizzo dei diritti per 3 anni consecutivi  che  ,in seguito alla proposta della Commissione,  
diventeranno 2.



PE412.053v01-00 42/59 AM\739857RO.doc

RO

Amendamentul 466
Sergio Berlato

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre pot utiliza rezerva 
națională pentru a acorda drepturi la 
plată agricultorilor care au încheiat 
contracte de un tip aparte reglementate de 
statele membre. 

Or. it

Justificare

Gli Stati membri devono avere la possibilità di concedere titoli attraverso la riserva 
nazionale, a particolari fattispecie di contratti presenti negli Stati membri (soccida, ecc.). La 
maggiore flessibilità nell’utilizzo della riserva nazionale permette l’ utilizzo delle risorse che 
per la prima volta sono confluite in riserva nazionale nel 2008,  dopo il non utilizzo dei titoli 
per 3 anni consecutivi  che  ,in seguito alla proposta della Commissione,  diventeranno 2.

Amendamentul 467
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice drept la plată care nu a fost activat 
pentru o perioadă de doi 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 trei ani este alocat 
rezervei naționale, cu excepția cazurilor de 
forță majoră și a circumstanțelor 
excepționale în sensul articolului 36 
alineatul (1). Aceste fonduri trebuie 
utilizate cu prioritate pentru a facilita 
accesul tinerilor la activitățile agricole, 
pentru a asigura înlocuirea generațiilor.

Or. es
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Justificare

La Política Agrícola Común no dispone apenas de medios para promover el relevo 
generacional necesario para garantizar la perdurabilidad de la agricultura.

Amendamentul 468
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Drepturile la plată pot fi transferate, 
cu sau fără terenuri, prin vânzare sau 
prin orice altă formă de cesiune 
definitivă. În schimb, este autorizată 
arendarea sau orice altă tranzacție 
similară, cu condiția ca transferul 
drepturilor la plată să fie însoțit de 
transferul unui număr echivalent de 
hectare eligibile pentru ajutor.

eliminat

Or. de

Amendamentul 469
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot decide dacă drepturile 
de plată se transferă numai prin vânzare 
sau prin orice alt transfer definitiv.

Or. en
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Amendamentul 470
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În astfel de situații, statele membre pot 
decide, de asemenea, să autorizeze 
arendarea sau orice altă tranzacție 
similară, cu condiția ca transferul 
drepturilor la plată să fie însoțit de 
transferul unui număr echivalent de 
hectare eligibile pentru ajutor.

Or. de

Amendamentul 471
Constantin Dumitriu

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la articolul 35 
alineatul (1) un agricultor care deține 
drepturi speciale este autorizat de statul 
membru să deroge de la cerința de a activa 
drepturi cu un număr echivalent de hectare 
eligibile, cu condiția ca acesta să continue 
cel puțin 50% din activitatea agricolă 
exercitată în anii calendaristici 2000, 2001 
și 2002, exprimate în unități de vită mare 
(UVM).

(2) Prin derogare de la articolul 35 
alineatul (1) un agricultor care deține 
drepturi speciale este autorizat de statul 
membru să deroge de la cerința de a activa 
drepturi cu un număr echivalent de hectare 
eligibile, cu condiția ca acesta să continue 
cel puțin 50% din activitatea agricolă 
exercitată în anii calendaristici 2000, 2001 
și 2002, iar în cazul României și Bulgariei 
în anii calendaristici 2006, 2007, 2008,
exprimate în unități de vită mare (UVM).

Or. ro

Justificare

Având în vedere condițiile speciale ale fermelor pentru creșterea animalelor aplicarea 
acestor prevederi și statelor care nu aplică SPU încă  este un exercițiu util.



AM\739857RO.doc 45/59 PE412.053v01-00

RO

Amendamentul 472
Constantin Dumitriu

Propunere de regulament
Articolul 45 - alineatul 2 - paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Condițiile prevăzute la primul alineat se 
pot aplica și în acele state care nu au 
introdus SPU încă, dar care o vor face.

Or. ro

Amendamentul 473
Ioannis Gklavakis

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul unui transfer al drepturilor la 
plată, cesionarul nu va beneficia de 
derogarea de la alineatul (2), cu excepția 
cazului de moștenire sau moștenire 
anticipată.

(3) În cazul unui transfer al drepturilor la 
plată, cesionarul beneficiază de derogarea 
de la alineatul (2), în cazul în care au fost 
transferate toate drepturile la plată 
aferente derogării, precum și în caz de 
moștenire sau moștenire anticipată.

Or. el

Justificare

Τα οφέλη από την παρέκκλιση του Άρθρου 45 παράγραφος 2, θα πρέπει να διατηρούνται σε 
κάθε περίπτωση μεταβίβασης ειδικών δικαιωμάτων και όχι μόνο σε περιπτώσεις κληρονομιάς. 
Tα ειδικά δικαιώματα σήμερα αποτελούν κίνητρο για την διατήρηση της ζωικής παραγωγής, 
ιδίως στα κράτη μέλη όπου οι κτηνοτρόφοι δεν διαθέτουν ιδιωτικούς βοσκοτόπους αλλά τους 
νοικιάζουν.
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Amendamentul 474
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul unui transfer al drepturilor la 
plată, cesionarul nu va beneficia de 
derogarea de la alineatul (2), cu excepția 
cazului de moștenire sau moștenire 
anticipată.

(3) În cazul unui transfer al drepturilor la 
plată, cesionarul nu va beneficia de 
derogarea de la alineatul (2), cu excepția 
cazului de moștenire sau moștenire 
anticipată sau a cazului în care nu 
dispune de suprafața necesară pentru a-și 
activa aceste drepturi.

Or. es

Amendamentul 475
María Isabel Salinas García

Propunere de regulament
Articolul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

În circumstanțe justificate în mod 
corespunzător, statele membre pot decide, 
până la 1 august 2009 cel târziu,â și 
acționând în conformitate cu principiile 
generale ale legislației comunitare, să 
treacă, începând cu 2010, la aproximarea 
valorii drepturilor la plată stabilite în 
cadrul capitolelor I-IV din titlul III din 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003. În 
acest scop, drepturile la plată pot fi 
supuse unor modificări progresive în 
conformitate cu cel puțin trei etape 
anuale prestabilite și cu criterii obiective 
și nediscriminatorii.

eliminat

Reducerea valorii oricărui drept la plată 
nu va fi mai mare, în niciuna din aceste 
etape anuale prestabilite, de 50% din 
diferența dintre valoarea sa inițială și cea 
aplicabilă în urma punerii în aplicare a 
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ultimei etape anuale.
Statele membre pot decide să aplice 
paragrafele anterioare la nivelul 
geografic corespunzător care este stabilit 
în conformitate cu criterii obiective și 
nediscriminatorii, cum ar fi structura 
instituțională și administrativă a 
regiunilor și/sau potențialul agricol 
regional.

Or. es

Justificare

Dado el esfuerzo que ha supuesto para el sector la adaptación al nuevo régimen de ayudas no 
se considera aceptable su modificación. Además la concesión de derechos diferenciada según 
la casuística de cada sector refleja las peculiaridades y condiciones específicas de cada uno 
de estos sectores por lo que no es conveniente su homogenización, pues se producirían graves 
desajustes.

Amendamentul 476
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Propunere de regulament
Articolul 46 - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În circumstanțe justificate în mod 
corespunzător, statele membre pot decide, 
până la 1 august 2009 cel târziu, și 
acționând în conformitate cu principiile 
generale ale legislației comunitare, să 
treacă, începând cu 2010, la aproximarea 
valorii drepturilor la plată stabilite în 
cadrul capitolelor I-IV din titlul III din 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003. În acest 
scop, drepturile la plată pot fi supuse unor 
modificări progresive în conformitate cu 
cel puțin trei etape anuale prestabilite și cu 
criterii obiective și nediscriminatorii.

În circumstanțe justificate în mod 
corespunzător, statele membre decid, până 
la 1 august 2009 cel târziu, după 
consultarea cu autoritățile regionale și pe 
baza unui studiu de impact, și acționând în 
conformitate cu principiile generale ale 
legislației comunitare, să treacă, începând 
cu 2010, la aproximarea valorii drepturilor 
la plată stabilite în cadrul capitolelor I-IV 
din titlul III din Regulamentul (CE) nr. 
1782/2003. În acest scop, drepturile la 
plată pot fi supuse unor modificări 
progresive în conformitate cu cel puțin trei 
etape anuale prestabilite și cu criterii 
obiective și nediscriminatorii.

Or. fr
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Justificare

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculées sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient donc de demander aux 
Etats membres en consultation avec les autorités régionales et sur la base d'une étude 
d'impact de s'éloigner du modèle historique et de tendre à uniformiser progressivement la 
valeur des droits au paiement.

Amendamentul 477
Giuseppe Castiglione

Propunere de regulament
Articolul 46 - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În circumstanțe justificate în mod 
corespunzător, statele membre pot decide, 
până la 1 august 2009 cel târziu, și 
acționând în conformitate cu principiile 
generale ale legislației comunitare, să 
treacă, începând cu 2010, la aproximarea 
valorii drepturilor la plată stabilite în 
cadrul capitolelor I-IV din titlul III din 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003. În acest 
scop, drepturile la plată pot fi supuse unor 
modificări progresive în conformitate cu 
cel puțin trei etape anuale prestabilite și cu 
criterii obiective și nediscriminatorii.

În circumstanțe justificate în mod 
corespunzător, statele membre pot decide, 
acționând în conformitate cu principiile 
generale ale legislației comunitare, să 
treacă, începând cu 2010, la aproximarea 
valorii drepturilor la plată stabilite în 
cadrul capitolelor I-IV din titlul III din 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003. În acest 
scop, drepturile la plată pot fi supuse unor 
modificări progresive, în conformitate cu 
cel puțin trei etape anuale prestabilite și cu 
criterii obiective și nediscriminatorii.

Or. it

Justificare

Gli Stati membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento di applicare il 
sistema di ravvicinamento del valore dei diritti all’aiuto, anche dopo il 1° agosto 2009. 
Occorre inoltre porre rimedio a particolari situazioni createsi a seguito dell’utilizzo di 
particolari contratti regolamentati dagli Stati membri che hanno prodotto un numero elevato 
di diritti all’aiuto ma di esiguo valore.
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Amendamentul 478
Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita

Propunere de regulament
Articolul 46 - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În circumstanțe justificate în mod 
corespunzător, statele membre pot decide, 
până la 1 august 2009 cel târziu, și
acționând în conformitate cu principiile 
generale ale legislației comunitare, să 
treacă, începând cu 2010, la aproximarea 
valorii drepturilor la plată stabilite în 
cadrul capitolelor I-IV din titlul III din 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003. În acest 
scop, drepturile la plată pot fi supuse unor 
modificări progresive în conformitate cu 
cel puțin trei etape anuale prestabilite și cu 
criterii obiective și nediscriminatorii.

În circumstanțe justificate în mod 
corespunzător, statele membre pot decide, 
acționând în conformitate cu principiile 
generale ale legislației comunitare, să 
treacă, începând cu 2010, la aproximarea 
valorii drepturilor la plată stabilite în 
cadrul capitolelor I-IV din titlul III din 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003. În acest 
scop, drepturile la plată pot fi supuse unor 
modificări progresive, în conformitate cu 
cel puțin trei etape anuale prestabilite și cu 
criterii obiective și nediscriminatorii.

Or. it

Justificare

Gli Stati Membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento, di applicare il 
sistema di riavvicinamento del valore dei diritti all'aiuto, anche dopo il 1° agosto 2009.

Amendamentul 479
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propunere de regulament
Articolul 46 - paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reducerea valorii oricărui drept la plată 
nu va fi mai mare, în niciuna din aceste 
etape anuale prestabilite, de 50% din 
diferența dintre valoarea sa inițială și cea 
aplicabilă în urma punerii în aplicare a 
ultimei etape anuale.

eliminat
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Or. pl

Justificare

Zapis ten uniemożliwiałby redukcje uprawnień dla nielicznych, ale największych 
beneficjentów pomocy bezpośredniej. Byłoby to sprzeczne ze zrównoważonym rozwojem 
unijnego rolnictwa, zasadami Unii Europejskiej i celami WPR.

Amendamentul 480
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Propunere de regulament
Articolul 49 - paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot decide să aplice 
paragrafele anterioare la nivelul geografic 
corespunzător care este stabilit în 
conformitate cu criterii obiective și 
nediscriminatorii, cum ar fi structura 
instituțională și administrativă a regiunilor 
și/sau potențialul agricol regional.

Statele membre decid să aplice paragrafele 
anterioare la nivelul geografic 
corespunzător care este stabilit în 
conformitate cu criterii obiective și 
nediscriminatorii, cum ar fi structura 
instituțională și administrativă a regiunilor 
și/sau potențialul agricol regional.

Or. fr

Amendamentul 481
Guiseppe Castiglione

Propunere de regulament
Articolul 46 - paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În zonele supuse unui drept de folosință 
colectivă sau altor tipuri de contracte de 
administrare colectivă a terenurilor, se 
poate redefini valoarea drepturilor la 
plată pe baza suprafeței exploatației, cu 
condiția respectării parametrilor aferenți 
sarcinii de mediu maxime.

Or. it
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Amendamentul 482
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra

Propunere de regulament
Articolul 46 - paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În zonele supuse unui drept de folosință 
colectivă sau altor tipuri de contracte de 
administrare colectivă a terenurilor, se 
poate redefini valoarea drepturilor la 
plată pe baza suprafeței exploatației, cu 
condiția respectării parametrilor aferenți 
sarcinii de mediu maxime.

Or. it

Justificare

Occorre porre rinedio a particolari situazioni createsi a seguito dell'utilizzo di particolari 
contratti regolamentati dagli Stati membri che hanno prodotto un numero elevato di diritti 
all'aiuto ma di esiguo valore.

Amendamentul 483
Esther De Lange

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un stat membru care a introdus schema 
unică de plată în conformitate cu titlul III 
capitolele 1-4 din Regulamentul (CE) nr. 
1782/2003 poate decide, până la 1 august 
2009 cel târziu, să pună în aplicare schema 
unică de plată începând cu 2010 la nivel 
regional, conform condițiilor stabilite în 
prezenta secțiune.

(1) Un stat membru care a introdus schema 
unică de plată în conformitate cu titlul III 
capitolele 1-4 din Regulamentul (CE) nr. 
1782/2003 poate decide, până la data de 1 
august a fiecărui an cel târziu, să pună în 
aplicare schema unică de plată începând cu 
anul următor la nivel regional, conform 
condițiilor stabilite în prezenta secțiune.

Or. nl
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Justificare

De keuze om een omslag te maken naar een regionaal model is op deze manier zeer inflexibel 
en laat weinig ruimte voor discussie en onderzoek naar de mogelijkheden en noodzaak.
Daarom het voorstel om jaarlijks te kunnen besluiten over de omslag naar een regionaal 
model.

Amendamentul 484
Giuseppe Castiglione

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un stat membru care a introdus schema 
unică de plată în conformitate cu titlul III 
capitolele 1-4 din Regulamentul (CE) nr. 
1782/2003 poate decide, până la 1 august 
2009 cel târziu, să pună în aplicare schema 
unică de plată începând cu 2010 la nivel 
regional, conform condițiilor stabilite în 
prezenta secțiune.

(1) Un stat membru care a introdus schema 
unică de plată în conformitate cu titlul III 
capitolele 1-4 din Regulamentul (CE) nr. 
1782/2003 poate decide să pună în aplicare 
schema unică de plată începând cu 2010 la 
nivel regional, conform condițiilor stabilite 
în prezenta secțiune.

Or. it

Justificare

Gli Stati membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento, di applicare il 
regime di pagamento unico a livello regionale, anche dopo il 1° agosto 2009.

Amendamentul 485
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Propunere de regulament
Articolul 47 - alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre consultă autoritățile 
regionale și realizează un studiu privind 
impactul alegerii unei baze regionale 
asupra sistemului de plăți unice. 
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Or. fr

Justificare

Compte tenu de l'implication de certaines régions européennes dans la gestion de la PAC, il 
apparaît nécessaire qu'elles soient consultées avant le choix d'une base régionale pour le 
régime de paiement unique. Une étude d'impact doit aussi prendre en compte cette nouvelle 
dimension territoriale.

Amendamentul 486
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 – paragraful 1 

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, potențialul 
agricol regional sau în funcție de 
dezavantajele structurale care afectează 
regiunile defavorizate.

Or. en

Justificare

Ensures a closer focus on peripheral and permanently  disadvantaged regions.

Amendamentul 487
Lily Jacobs

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre se conformează 
dispozițiilor paragrafelor 1, 2 și 3 după  
consultarea nivelelor locale și regionale 
de guvernare.
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Or. en

Amendamentul 488
Katerina Batzeli

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În circumstanțe justificate în mod 
corespunzător, statele membre pot decide 
să împartă cel mult 50% din plafonul 
regional stabilit în temeiul articolului 47 
între toți agricultorii ale căror exploatații 
sunt localizate în regiunea în cauză, 
inclusiv cei care nu dețin drepturi la plată.

(1) În circumstanțe justificate în mod 
corespunzător, statele membre pot decide 
să împartă cel mult 30 % din plafonul 
regional stabilit în temeiul articolului 47 
între toți agricultorii ale căror exploatații 
sunt localizate în regiunea în cauză, 
inclusiv cei care nu dețin drepturi la plată.

Or. el

Amendamentul 489
Giuseppe Castiglione

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În circumstanțe justificate în mod 
corespunzător, statele membre pot decide 
să împartă cel mult 50% din plafonul 
regional stabilit în temeiul articolului 47 
între toți agricultorii ale căror exploatații 
sunt localizate în regiunea în cauză, 
inclusiv cei care nu dețin drepturi la plată.

(1) În circumstanțe justificate în mod 
corespunzător, statele membre pot decide 
să împartă cel mult 50% din plafonul 
regional stabilit în temeiul articolului 47 
între toți agricultorii ale căror exploatații 
sunt localizate în regiunea în cauză, 
inclusiv cei care nu dețin drepturi la plată. 
Suprafețele utilizate corespund 
suprafețelor declarate de agricultor la 15 
mai 2008.

Or. it
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Justificare

Occorre definire un momento temporale che eviti speculazioni fondate sulla rendita 
fondiaria.

Amendamentul 490
Katerina Batzeli

Propunere de regulament
Articolul 48 - alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Drepturile la o plată unică decuplată 
care rezultă din primele pentru tutun sunt 
scutite de aplicarea regionalizării, în 
cazul în care statul membru a ales să 
transfere o parte din valoarea lor către al 
doilea pilon al PAC. 

Or. el

Amendamentul 491
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, statele membre pot 
introduce alte criterii clar definite, 
precum calitatea producătorului sau 
ocuparea forței de muncă în sectorul 
agricol și/sau rural pentru a asigura 
coerența teritorială, diversitatea și 
dinamismul mediului rural, precum și 
păstrarea modelelor de producție 
tradiționale neasociate cu cultivarea 
pământului.

Or. es
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Amendamentul 492
Salinas García, María Isabel

Propunere de regulament
Articolul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 49 eliminat
Reexaminarea drepturilor la plată.

1. În circumstanțe justificate în mod 
corespunzător, statele membre pot decide, 
până la 1 august 2009 cel târziu,â și 
acționând în conformitate cu principiile 
generale ale legislației comunitare, să 
treacă, începând cu 2010, la aproximarea 
valorii drepturilor la plată stabilite în cadrul 
capitolelor I-IV din titlul III din 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003. În acest 
scop, drepturile la plată pot fi supuse unor 
modificări progresive în conformitate cu cel 
puțin trei etape anuale prestabilite și cu 
criterii obiective și nediscriminatorii.

2. În circumstanțe justificate în mod 
corespunzător, statele membre care au 
introdus schema unică de plată în 
conformitate cu secțiunea 1 din capitolul 5 
din titlul III din Regulamentul (CE) nr. 
1782/2003 pot decide, până la 1 august 2009 
cel târziu, acționând în conformitate cu 
principiile generale ale legislației 
comunitare, să treacă, începând cu 2010, la 
aproximarea valorii drepturilor la plată 
stabilite în temeiul secțiunii în cauză 
supunând drepturile la plată respective unor 
modificări progresive în conformitate cu cel 
puțin trei etape anuale prestabilite și cu 
criterii obiective și nediscriminatorii.
3. Alineatul (1) trebuie aplicat fără a aduce 
atingere deciziilor luate de statele membre în 
conformitate cu articolul 63 alineatul (3) din 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003
3. Reducerea valorii oricărui drept la plată 
nu va depăși în niciuna din etapele anuale 
prevăzute la alineatele (1) și (2) 50% din 
diferența dintre valoarea sa inițială și cea 
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aplicabilă în urma punerii în aplicare a 
ultimei etape anuale.
4. Statele membre pot decide să pună în 
aplicare alineatele (1), (2) și (3) de mai sus 
la nivelul geografic corespunzător care este 
stabilit în conformitate cu criterii obiective și 
nediscriminatorii, cum ar fi structura 
instituțională și administrativă a regiunilor 
și/sau potențialul agricol regional.

Or. es

Justificare

Dado el esfuerzo que ha supuesto para el sector la adaptación al nuevo régimen de ayudas no 
se considera aceptable su modificación. Además la concesión de derechos diferenciada según 
la casuística de cada sector refleja las peculiaridades y condiciones específicas de cada uno 
de estos sectores por lo que no es conveniente su homogenización, pues se producirían graves 
desajustes.

Amendamentul 493
Katerina Batzeli

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Drepturile la o plată unică decuplată care 
rezultă din primele pentru tutun nu fac 
obiectul modificărilor din cadrul 
regionalizării, în cazul în care statul 
membru a ales să transfere o parte din 
valoarea lor către al doilea pilon al PAC. 

Or. el
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Amendamentul 494
Giuseppe Castiglione

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În circumstanțe justificate în mod 
corespunzător, statele membre care aplică 
articolul 48 din prezentul regulament pot 
decide, până la 1 august 2009 cel târziu, și
acționând în conformitate cu principiile 
generale ale legislației comunitare, să 
treacă, începând cu 2011, la aproximarea 
valorii drepturilor la plată stabilite în 
temeiul prezentei secțiuni sau în temeiul 
secțiunii 1 din capitolul 5 din titlul III din 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003. În acest 
scop, statele membre pot supune drepturile 
la plată unor modificări progresive în 
conformitate cu cel puțin două etape anuale 
prestabilite și cu criterii obiective și 
nediscriminatorii.

(1) În circumstanțe justificate în mod 
corespunzător, statele membre care aplică 
articolul 48 din prezentul regulament pot 
decide, acționând în conformitate cu 
principiile generale ale legislației 
comunitare, să treacă, începând cu 2011, la 
aproximarea valorii drepturilor la plată 
stabilite în temeiul prezentei secțiuni sau în 
temeiul secțiunii 1 din capitolul 5 din titlul 
III din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003. 
În acest scop, statele membre pot supune 
drepturile la plată unor modificări 
progresive, în conformitate cu cel puțin 
două etape anuale prestabilite și cu criterii 
obiective și nediscriminatorii.

Or. it

Justificare

Gli Stati membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento,  di procedere 
al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto stabiliti in conformità alle disposizioni della 
presente sezione o del titolo III, capitolo 5, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003,  
anche dopo il 1° agosto 2009.

Amendamentul 495
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În circumstanțe justificate în mod 
corespunzător, statele membre care aplică 
articolul 48 din prezentul regulament pot 
decide, până la 1 august 2009 cel târziu, și

(1) În circumstanțe justificate în mod 
corespunzător, statele membre care aplică 
articolul 48 din prezentul regulament pot 
decide, acționând în conformitate cu 
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acționând în conformitate cu principiile 
generale ale legislației comunitare, să 
treacă, începând cu 2011, la aproximarea 
valorii drepturilor la plată stabilite în 
temeiul prezentei secțiuni sau în temeiul 
secțiunii 1 din capitolul 5 din titlul III din 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003. În acest 
scop, statele membre pot supune drepturile 
la plată unor modificări progresive în 
conformitate cu cel puțin două etape anuale 
prestabilite și cu criterii obiective și 
nediscriminatorii.

principiile generale ale legislației 
comunitare, să treacă, începând cu 2011, la 
aproximarea valorii drepturilor la plată 
stabilite în temeiul prezentei secțiuni sau în 
temeiul secțiunii 1 din capitolul 5 din titlul 
III din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003. 
În acest scop, statele membre pot supune 
drepturile la plată unor modificări 
progresive, în conformitate cu cel puțin 
două etape anuale prestabilite și cu criterii 
obiective și nediscriminatorii.

Or. it
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