
AM\740091RO.doc PE412.069v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

2008/0103(CNS)

3.9.2008

AMENDAMENTELE
681 - 739

Proiect de raport
Luis Manuel Capoulas Santos
(PE407.775v01-00)

referitor la propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a unor norme 
comune pentru sisteme de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii 
agricole comune și de stabilire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori

Propunere de regulament
(COM(2008)0306 – C6-0240/2008 – 2008/0103(CNS))



PE412.069v01-00 2/49 AM\740091RO.doc

RO

AM_Com_LegReport



AM\740091RO.doc 3/49 PE412.069v01-00

RO

Amendamentul 681
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 71

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru anii 2009, 2010 și 2011, se acordă 
ajutor agricultorilor care produc orez, 
inclus la codul NC 1006 10, în condițiile 
stabilite în cadrul prezentei secțiuni.

Se acordă ajutor agricultorilor care produc 
orez, inclus la codul NC 1006 10, în 
condițiile stabilite în cadrul prezentei 
secțiuni.

Or. fr

Justificare

Le découplage total de l’aide versée aux producteurs de riz conduirait à une forte réduction 
de cette production dans certaines zones fragiles de l’Union européenne. Le maintien de cette 
culture est indispensable pour ces régions en raison de l’apport en eau douce qu’elle 
nécessite, permettant ainsi d’éviter une remontée de sel ayant des conséquences néfastes pour 
l’écosystème.

Amendamentul 682
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Articolul 71

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru anii 2009, 2010 și 2011, se acordă 
ajutor agricultorilor care produc orez, 
inclus la codul NC 1006 10, în condițiile 
stabilite în cadrul prezentei secțiuni.

Pentru anul 2009 și următorii, se acordă 
ajutor agricultorilor care produc orez, 
inclus la codul NC 1006 10, în condițiile 
stabilite în cadrul prezentei secțiuni.

Or. es

Amendamentul 683
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 2 – tabel
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Textul propus de Comisie
EUR/ha
2009 2010 și 2011

Bulgaria 345,255 172,627
Grecia 561,00 280,5

Spania 476,25 238,125
Franța 411,75 205,875

Italia 453,00 226,5
Ungaria 232,50 116,25

Portugalia 453,75 226,875
România 126,075 63,037

Amendamentul
EUR/ha
2009 și următorii

Bulgaria 345,255
Grecia 561,00
Spania 476,25
Franța 411,75
Italia 453,00
Ungaria 232,50
Portugalia 453,75
România 126,075

Or. es

Amendamentul 684
Maria Petre

Propunere de regulament
Articolul 73 – liniuța 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

– România: 500 ha – România: 8 187 ha.

Or. ro
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Justificare

Plafonul de orez pentru România nu reflecta dezvoltarea recenta a sectorului de orez. In mai 
2008 suprafata de orez identificata este de 8187 de hectare cu un randament la hectar de 
3700kg.

Amendamentul 685
Constantin Dumitriu

Propunere de regulament
Articolul 73 – liniuța 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

– România: 500 ha – România: 8 187 ha.

Or. ro

Justificare

Suprafata de 500 de hectare a fost stabilită prin Tratatul de Aderare și ea nu mai reflectă 
realitatea din teren. În momentul de față în sistemul integrat de administrare și control 
suprafața identificată este de 8187 ha.

Amendamentul 686
Bernadette Bourzai

Propunere de regulament
Titlul IV – capitolul 1 – secțiunea 1a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

SECȚIUNEA 2a
SJUTOARE PENTRU FRUCTELE CU 

COAJĂ LEMNOASĂ
Articolul 74  a

Domeniu de aplicare
1. Se acordă un ajutor comunitar 
agricultorilor care produc fructe cu coajă, 
conform condițiilor stabilite în prezentul 
capitol.
Fructele cu coajă lemnoasă includ:
— migdale incluse la codurile NC 
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0802 11 și 0802 12,
— alune de pădure incluse la codurile NC 
0802 21 și 0802 22,
— nuci incluse la codurile NC 0802 31 și 
0802 32,
— fistic inclus la codul NC 0802 50,
— roșcove incluse la codul NC 
1212 10 10.
2. Statele membre pot acorda ajutoare în 
mod diferențiat, fie în funcție de produse, 
fie prin creșterea sau reducerea 
suprafețelor naționale garantate 
(denumite în continuare „SNG”) stabilite 
în conformitate cu articolul 74 b alineatul 
(3). Totuși, în fiecare stat membru, 
cuantumul total al ajutorului acordat într-
un anumit an nu depășește plafonul 
menționat la articolul 74b alineatul (1).

Articolul 74 b
Suprafețe

1. Un stat membru acordă ajutorul 
comunitar până la limita unui plafon 
calculat prin înmulțirea numărului de 
hectare ale SNG, stabilită la alineatul (3), 
cu valoarea medie de 120,75 EUR.
2. Se stabilește astfel o suprafață maximă 
garantată de 829 229 ha.
3. Suprafața maximă garantată 
menționată la alineatul (2) se împarte în 
următoarele SNG:
Suprafețe Naționale Garantate (SNG)
Belgia 100 ha
Bulgaria 11 984 ha
Germania 1 500 ha
Grecia 41 100 ha
Spania 568 200 ha
Franța 17 300 ha
Italia 130 100 ha
Cipru 5 100 ha
Luxemburg 100 ha
Ungaria 2 900 ha
Țările de Jos 100 ha
Austria 100 ha
Polonia 4 200 ha
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Portugalia 41 300 ha
România 1 645 ha
Slovenia 300 ha
Slovacia 3 100 ha
Regatul Unit 100 ha

4. Un stat membru își poate împărți SNG 
în subsuprafețe de bază, conform  unor 
criterii obiective, în special la nivel 
regional sau în funcție de producție.

Articolul 74c
Depășirea subsuprafețelor de bază

Dacă un stat membru își subdivizează 
suprafața sa SNG în subsuprafețe de bază 
și dacă într-una sau mai multe 
subsuprafețe de bază se înregistrează 
depășiri, suprafața pe agricultor pentru 
care se solicită ajutor comunitar se reduce 
proporțional pentru anul în cauză și 
pentru agricultorii ale căror subsuprafețe 
de bază au depășit limitele.
Se aplică o astfel de reducere în cazul în 
care, în statul membru în cauză, 
suprafețele situate în subsuprafețe de bază 
care nu au atins limitele stabilite, au fost 
redistribuite subsuprafețelor de bază care 
au depășit limitele respective.

Articolul 74d
Condiții de eligibilitate pentru a beneficia 

de ajutor
1. Plata ajutorului comunitar este 
condiționată în special de o densitate 
minimă de plantare și de o densitate 
minimă a parcelei.
2. Suprafețele care fac obiectul unui plan 
de ameliorare sunt eligibile pentru ajutor, 
în temeiul prezentului regim, începând cu 
data de 1 ianuarie a anului ulterior 
anului de expirare a planului de 
ameliorare.
3. Calitatea agricultorilor de membri ai 
unei organizații de producători 
recunoscute în temeiul articolului 125b 
din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 



PE412.069v01-00 8/49 AM\740091RO.doc

RO

poate reprezenta o condiție pentru 
acordarea ajutorului comunitar de către 
statele membre.
4. În cazul în care se aplică dispozițiile 
prevăzute la alineatul (3), statele membre 
pot decide ca ajutorul prevăzut la 
alineatul (1) să fie plătit unei organizații 
de producători, în numele membrilor 
acestora.
Organizația producătorilor distribuie 
membrilor cuantumul primit. Totuși, 
statele membre nu pot autoriza o 
organizație a producătorilor, în schimbul 
serviciilor prestate membrilor acesteia, să 
deducă din ajutorul comunitar o valoare 
mai mare de 2%.

Or. fr

Justificare

Il apparaît indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux
fruits à coque tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette 
production revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.

Amendamentul 687
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Propunere de regulament
Titlul IV – capitolul 1 – secțiunea 1a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

SECȚIUNEA 1a
AJUTOARE PENTRU FRUCTELE CU 

COAJĂ LEMNOASĂ
Articolul 74a

Domeniu de aplicare
1. Se acordă un ajutor comunitar 
agricultorilor care produc fructe cu coajă 
lemnoasă, conform condițiilor stabilite în 
prezentul capitol.
Fructele cu coajă lemnoasă includ:
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— migdale incluse la codurile NC 
0802 11 și 0802 12,
— alune de pădure incluse la codurile NC 
0802 21 și 0802 22,
— nuci incluse la codurile NC 0802 31 și 
0802 32,
— fistic inclus la codul NC 0802 50,
— roșcove incluse la codul NC 
1212 10 10.
2. Statele membre pot acorda ajutoare în 
mod diferențiat, fie în funcție de produse, 
fie prin creșterea sau reducerea 
suprafețelor naționale garantate 
(denumite în continuare „SNG”) stabilite 
în conformitate cu articolul 74 litera b 
alineatul (3). Totuși, în fiecare stat 
membru, cuantumul total al ajutorului 
acordat într-un anumit an nu depășește 
plafonul menționat la articolul 74 litera b 
alineatul (1).

Articolul 74b
Suprafețe

1. Un stat membru acordă ajutorul 
comunitar până la limita unui plafon 
calculat prin înmulțirea numărului de 
hectare ale SNG, stabilită la alineatul (3), 
cu valoarea medie de 120,75 EUR.
2. Se stabilește astfel o suprafață maximă 
garantată de 829 229 ha.
3. Suprafața maximă garantată 
menționată la alineatul (2) se împarte în 
următoarele SNG:
Suprafețe Naționale Garantate (SNG)
Belgia 100 ha
Bulgaria 11 984 ha
Germania 1 500 ha
Grecia 41 100 ha
Spania 568 200 ha
Franța 17 300 ha
Italia 130 100 ha
Cipru 5 100 ha
Luxemburg 100 ha
Ungaria 2 900 ha
Țările de Jos 100 ha
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Austria 100 ha
Polonia 4 200 ha
Portugalia 41 300 ha
România 1 645 ha
Slovenia 300 ha
Slovacia 3 100 ha
Regatul Unit 100 ha
4. Un stat membru își poate împărți SNG 
în subdiviziuni ale suprafeței de bază, pe 
baza unor criterii obiective, în special la 
nivel regional sau în funcție de producție.

Articolul 74c
Depășirea subsuprafețelor de bază

Dacă un stat membru își subdivizează 
suprafața sa SNG în subsuprafețe de bază 
și dacă într-una sau mai multe 
subsuprafețe de bază se înregistrează 
depășiri, suprafața pe agricultor pentru 
care se solicită ajutor comunitar se reduce 
proporțional pentru anul în cauză și 
pentru agricultorii ale căror subsuprafețe 
de bază au depășit limitele.
Se aplică o astfel de reducere în cazul în 
care, în statul membru în cauză, 
suprafețele situate în subsuprafețe de bază 
care nu au atins limitele stabilite, au fost 
redistribuite subsuprafețelor de bază care 
au depășit limitele respective.

Articolul 74d
Condiții de eligibilitate pentru a beneficia 

de ajutor 
1. Plata ajutorului comunitar este 
condiționată în special e o densitate 
minimă de plantare și de o densitate 
minimă a parcelei.
2. Suprafețele care fac obiectul unui plan 
de ameliorare sunt eligibile pentru ajutor, 
în temeiul prezentului regim, începând cu 
data de 1 ianuarie a anului ulterior 
anului de expirare a planului de după 
anul expirării planului de ameliorare.
3. Calitatea agricultorilor de membri ai 
unei organizații de producători 
recunoscute în temeiul articolului 125b 
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din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 
poate reprezenta o condiție pentru 
acordarea ajutorului comunitar de către 
statele membre.
4. În cazul în care se aplică dispozițiile 
prevăzute la alineatul (3), statele membre 
pot decide ca ajutorul prevăzut la 
alineatul (1) să fie plătit unei organizații 
de producători, în numele membrilor 
acestora.
Organizația producătorilor distribuie 
membrilor cuantumul primit. Totuși, 
statele membre nu pot autoriza o 
organizație a producătorilor, în schimbul 
serviciilor prestate membrilor acesteia, să 
deducă din ajutorul comunitar o valoare 
mai mare de 2%;

Or. fr

Justificare

En 2003, il a été décidé de soutenir la production européenne de Fruits à coque, au travers de 
la mise en place d’un dispositif de soutien reposant sur deux pilier : un soutien 
communautaire spécifique (accordé à tous les pays producteurs) et un soutien national 
complémentaire facultatif (qui n’a pas été mis en place partout).

La Commission européenne propose de supprimer le soutien communautaire spécifique, qui 
bénéficie pourtant à l’ensemble des pays producteurs, et qui a contribué à organiser les 
producteurs et à leur permettre de rester compétitifs sur le marché mondial.

La production européenne de Fruits à coque, une production qui revêt une importance 
économique et sociale énorme dans de nombreuses régions européennes, demeure 
aujourd’hui dans une situation délicate, confrontée à une concurrence internationale 
extrêmement rude.

Afin de permettre à la production communautaire de continuer à exister, il est indispensable 
de maintenir les deux piliers existant, et donc de conserver le régime communautaire 
spécifique de soutien aux Fruits à coque (ce soutien n’a pas ailleurs pas d’effet de distorsion 
des échanges).

Le présent amendement vise dès lors à réintroduire le dispositif de soutien communautaire 
spécifique, tel qu’il a été mis en place dans le Règlement CE/1782/2003.
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Amendamentul 688
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Titlul IV – capitolul 1 – secțiunea 1a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

SECȚIUNEA 1a
PLATA PE SUPRAFAȚĂ PENTRU 

FRUCTELE CU COAJĂ LEMNOASĂ
Articolul 74a

Ajutorul comunitar
1. Se acordă un ajutor comunitar 
agricultorilor care produc fructe cu coajă, 
conform condițiilor stabilite în prezentul 
capitol.
Fructele cu coajă lemnoasă includ:
— migdale incluse la codurile NC 
0802 11 și 0802 12,
— alune de pădure incluse la codurile NC 
0802 21 și 0802 22,
— nuci incluse la codurile NC 0802 31 și 
0802 32,
— fistic inclus la codul NC 0802 50,
— roșcove incluse la codul NC 
1212 10 10.
2. Statele membre pot acorda ajutoare în 
mod diferențiat, fie în funcție de produse, 
fie prin creșterea sau reducerea 
suprafețelor naționale garantate 
(denumite în continuare „SNG”) stabilite 
în conformitate cu art. 84 alin. (1). Totuși, 
în fiecare stat membru, cuantumul total al 
ajutorului acordat într-un anumit an nu 
depășește plafonul prevăzut în art. 84 
alineatul (1).

Articolul 74b
Suprafețe

1. Un stat membru acordă ajutorul 
comunitar până la limita unui plafon 
calculat prin înmulțirea numărului de 
hectare ale SNG, stabilită la alineatul (3), 
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cu valoarea medie de 120,75 EUR.
2. Se stabilește astfel o suprafață maximă 
garantată de 829,229 ha.
3. Suprafețele maxime garantate, 
prevăzute la alineatul (2) se împart în 
SNG după cum urmează:
Belgia 100 ha
Bulgaria 11 984 ha
Germania 1 500 ha
Franța 17 300 ha
Grecia 41 100 ha
Italia 130 100 ha
Cipru 5 100 ha
Luxemburg 100 ha
Ungaria 2 900 ha
Țările de Jos 100 ha
Austria 100 ha
Polonia 4 200 ha
Portugalia 41 300 ha
România 1 645 ha
Slovenia 300 ha
Slovacia 3 100 ha
Spania 568 200 ha
Regatul Unit 100 ha
4. Un stat membru își poate împărți SNG 
în subsuprafețe, pe baza unor criterii 
obiective, în special la nivel regional sau 
în funcție de producție. 

Articolul 74c
Depășirea subsuprafețelor de bază

Dacă un stat membru își subdivizează 
suprafața sa SNG în subsuprafețe de bază 
și dacă într-una sau mai multe 
subsuprafețe de bază se înregistrează 
depășiri, suprafața pe agricultor pentru 
care se solicită ajutor comunitar se reduce 
proporțional pentru anul în cauză și 
pentru agricultorii ale căror subsuprafețe 
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de bază au depășit limitele. Se aplică o 
astfel de reducere în cazul în care, în 
statul membru în cauză, suprafețele 
situate în subsuprafețe de bază care nu au 
atins limitele stabilite, au fost redistribuite 
subsuprafețelor de bază care au depășit 
limitele respective.

Articolul 74d
Condiții de eligibilitate pentru a beneficia 

de ajutor u
1. Plata ajutorului comunitar este 
condiționată în special de o densitate 
minimă de plantare și de o densitate 
minimă a parcelei. n
2. Suprafețele care fac obiectul unui plan 
de ameliorare în sensul articolului 14 din 
Regulamentul (CEE) nr. 1035/72 al 
Consiliului, din 18 mai 1972 privind 
organizarea comună a piețelor în sectorul 
fructelor și legumelor1 sunt eligibile 
pentru ajutor, în temeiul prezentului 
regim, începând din data de 1 ianuarie a 
anului de după anul expirării planului de 
îmbunătățire.
3. Calitatea agricultorilor de membri ai 
unei organizații de producători 
recunoscute în temeiul articolului 125b 
sau 125e, din Regulamentul (CE) nr. 
1234/2007,  poate reprezenta o condiție 
pentru acordarea ajutorului comunitar de 
către statele membre.
4. În cazul în care se aplică dispozițiile 
prevăzute la alineatul (3), statele membre 
pot decide ca ajutorul prevăzut la 
alineatul (1) să fie plătit unei organizații 
de producători, în numele membrilor 
acestora. Organizația producătorilor 
distribuie membrilor cuantumul primit. 
Totuși, statele membre nu pot autoriza o 
organizație a producătorilor, în schimbul 
serviciilor prestate membrilor acesteia, să 
deducă din ajutorul comunitar o valoare 
mai mare de 2%.

Articolul 74e
Ajutoarele naționale
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1. Statele membre pot acorda, pe lângă 
ajutorul comunitar, un ajutor național cu 
o valoare maximă de 120,75 EUR pe 
hectar, anual.
2. Ajutorul național nu poate fi plătit 
decât pentru suprafețele care beneficiază 
de ajutorul comunitar.
3. Calitatea agricultorilor de membri ai 
unei organizații de producători 
recunoscute în temeiul articolului 125b 
sau 125e, din Regulamentul (CE) nr. 
1234/2007,  poate reprezenta o condiție 
pentru acordarea ajutorului național de 
către statele membre.
___________
1 JO L 118, 20.5.1972, p. 1.

Or. es

Amendamentul 689
Constantin Dumitriu

Propunere de regulament
Titlul IV – capitolul 1 – secțiunea 1a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 74a
Condițiile și cuantumul ajutorului

1. Se acordă un ajutor de 45 EUR pe 
hectar, anual, pentru suprafețele 
însămânțate cu culturi energetice, 
conform condițiilor prevăzute în prezentul 
capitol.
Prin „culturi energetice” se înțeleg 
culturile destinate în special producției de 
produse energetice, după cum urmează:
- produse considerate biocombustibili în 
articolul 2 alineatul (2) din Directiva 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 8 mai 2003 de promovare a utilizării 
biocombustibililor și a altor combustibili 
regenerabili pentru transport;
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- energia electrică și termică produsă pe 
bază de biomasă.
2. Ajutorul nu se acordă decât pentru 
suprafețele a căror producție face obiectul 
unui contract între agricultor și 
întreprinderea prelucrătoare, cu excepția 
cazului în care prelucrarea este realizată 
de agricultor în exploatația sa.

Articolul 74b
Suprafețe

(1) Se stabilește o suprafață maximă 
garantată de 1 500 000 ha eligibilă pentru 
ajutor.
(2) Dacă suprafața pentru care se solicită 
ajutorul este mai mare decât suprafața 
maximă garantată, suprafața pe 
agricultor pentru care se solicită ajutorul 
se reduce proporțional în anul în cauză, 
conform procedurii prevăzute în articolul 
128 alineatul (2).

Articolul 74c
Revizuirea listei de culturi energetice

În conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 128, alineatul (2), se pot adăuga 
sau elimina produse din lista prevăzută la 
articolul 74a.

Or. ro

Justificare

Consideram pozitiv principiul Comisiei de intarire a securitatii alimentare, dar propunerea 
va conduce la diminuarea materiei prime necesare industriei de procesare care reprezinta o 
alternativa economica si sociala viabila de dezvoltare pentru spatiul rural; dezvoltarile 
curente din productia vegetala si industria de resort creeaza, de asemenea, un ansamblu 
sustenabil pentru protectia mediului, nu trebuie sa uitam de protocolul de la Kyoto si de 
angajamentele asumate de catre UE in urma cu 2 ani. Din statisticile EUROSTAT in anul 
2007 din potentialul UUA al Uniunii de 182,1 milioane hectare, cele 2,7 milioane ce au fost 
integrate in schema de plata pentru culturi energetice reprezinta decat 1,48 %; mai mult 
pentru fermierii din noile state membre care aplică phasing-in acest ajutor reprezintă 50% 
din sprijinul lor direct.
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Amendamentul 690
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Titlul IV – capitolul 1 – secțiunea 1a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

SECȚIUNEA 1a
PRIMA SPECIALĂ DE CALITATE 

PENTRU GRÂUL DUR
Articolul 74a

Domeniu de aplicare
Ajutorul se acordă agricultorilor care 
produc grâu dur inclus la codul NC 
1001 10 00, conform condițiilor stabilite 
în prezentul capitol.

Articolul 74b
Cuantumul și eligibilitatea pentru ajutor

1. Ajutorul se ridică la 40 EUR/hectar.
2. Acordarea plății este condiționată de 
utilizarea anumitor cantități de semințe 
certificate de la soiuri recunoscute ca 
fiind de calitate superioară, în zona de 
producție, pentru fabricarea grișului sau 
a pastelor făinoase.

Articolul 74c
Suprafețe

1. Ajutorul se acordă pentru suprafețele 
naționale de bază din zonele tradiționale 
de producție enumerate în anexa X.
Suprafețele de bază sunt:
Bulgaria 21 800 ha
Grecia 17 000 ha
Spania 594 000 ha
Franța 208 000 ha
Italia 1 646 000 ha
Cipru 6 183 ha
Ungaria 2 500 ha
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Austria 7 000 ha
Portugalia 118 000 ha
2. Un stat membru își poate subdiviza 
suprafața de bază în subsuprafețe de bază, 
în conformitate cu criterii obiective.

Articolul 74d
Depășirea suprafeței

1. Dacă suprafața pentru care se solicită 
ajutorul depășește suprafața de bază, 
suprafața pe agricultor pentru care se 
solicită ajutorul se reduce proporțional 
pentru anul în cauză.
2. Dacă un stat membru își subdivizează 
suprafața de bază în subsuprafețe de bază, 
reducerea prevăzută în alin. (1) nu se 
aplică decât agricultorilor ale căror 
subsuprafețe de bază au depășit limitele. 
Se aplică o astfel de reducere în cazul în 
care, în statul membru în cauză, 
suprafețele situate în subsuprafețe de bază 
care nu au atins limitele stabilite, au fost 
redistribuite subsuprafețelor de bază care 
au depășit limitele respective.

Or. es

Justificare

La enmienda restablece la ayuda al trigo duro en vigor.

Amendamentul 691
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Titlul IV – capitolul 1 – secțiunea 1b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

SECȚIUNEA 1b
PRIMA PENTRU PLANTELE 

PROTEAGINOASE
Articolul 74e

Domeniu de aplicare
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Se acordă un ajutor agricultorilor care 
produc plante proteaginoase conform 
condițiilor prevăzute în prezentul capitol.
Plantele proteaginoase cuprind:
– mazărea inclusă la codul NC 0713 10,
– bobul mic inclus la codul NC 0713 50,
– lupinul dulce inclus la codul NC ex 
1209 29 50.

Articolul 74f
Cuantumul și eligibilitatea pentru ajutor

Ajutorul se ridică la 55,57 EUR pe hectar 
de proteaginoase recoltate după stadiul 
maturității lăptoase.
Totuși, produsele cultivate pe suprafețele 
însămânțate și cultivate integral conform 
normelor locale, dar care nu ating stadiul 
de maturitate lăptoasă din cauza unor 
condiții climaterice excepționale 
recunoscute de statul membru în cauză, 
sunt în continuare eligibile pentru ajutor, 
cu condiția ca suprafețele în cauză să nu 
fie destinate altor utilizări înaintea 
respectivului stadiu de creștere.

Articolul 74g
Suprafața

1. Se stabilește o suprafață maximă 
garantată de 1 600 000 ha eligibilă pentru 
ajutor.
2. Dacă suprafața pentru care se solicită 
ajutorul este mai mare decât suprafața 
maximă garantată, suprafața pe 
agricultor pentru care se solicită ajutorul 
se reduce proporțional în anul în cauză, 
conform procedurii Comitetului de 
gestionare a plăților directe.

Or. es

Justificare

La enmienda restablece la ayuda a las proteaginosas en vigor.
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Amendamentul 692
Kyösti Virrankoski

Propunere de regulament
Articolul 75 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) 66,32 EUR pentru anii de comercializare 
2009/2010 și 2010/2011;

a) - 66,32 EUR pentru anii de 
comercializare 2009/2010, 2010/2011, 
2011/2012 și 2012/2013;

Or. en

Justificare

The disappearance of this form of production may have serious implications for employment 
in a number of regions. It would be more appropriate, therefore, to retain the current system.

Amendamentul 693
Kyösti Virrankoski

Propunere de regulament
Articolul 75 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

b) 33,16 EUR pentru anii de 
comercializare 2011/2012 și 2012/2013.

eliminat

Or. en

Justificare

The disappearance of this form of production may have serious implications for employment 
in a number of regions. It would be more appropriate, therefore, to retain the current system.

Amendamentul 694
María Isabel Salinas García

Propunere de regulament
Articolul 77

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se acordă ajutor agricultorilor care produc Ajutorul se acordă agricultorilor care 
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bumbac inclus la codul NC 5201 00 în 
condițiile stabilite în prezenta secțiune.

produc bumbac inclus la codul NC 5201 
00, conform condițiilor stabilite în 
Regulamentul (CE) nr. 637/2008 al 
Consiliului.

Or. es

Amendamentul 695
María Isabel Salinas García

Propunere de regulament
Articolul 78

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 78 eliminat
Condiții

1. Ajutorul se acordă pentru fiecare 
hectar de suprafață eligibilă de bumbac. 
Pentru a fi eligibilă, suprafața trebuie să 
fie localizată pe un teren agricol autorizat 
de statul membru pentru producția de 
bumbac, semănat cu soiuri omologate și 
recoltate realmente în condiții de creștere 
normale.
Ajutorul prevăzut la articolul 77 se 
plătește pentru bumbac de calitate bună, 
originală și comercială.
2. Statele membre autorizează terenul și 
soiurile, astfel cum este prevăzut la 
alineatul (1), în conformitate cu normele 
detaliate și cu condițiile adoptate în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 128 alineatul (2).

Or. es

Justificare

La ayuda debe ajustarse a lo establecido en la última reforma
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Amendamentul 696
María Isabel Salinas García

Propunere de regulament
Articolul 79

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 79 eliminat
Suprafețe și cuantumuri de bază
1. Suprafețele de bază naționale sunt 
stabilite după cum urmează:
– Bulgaria: 10 237 ha,
– Grecia: 370 000 ha,
– Spania: 70 000 ha,
– Portugalia: 360 ha.
2. Cuantumul ajutorului pentru fiecare 
hectar eligibil este:
– Bulgaria: 263 EUR,
– Grecia: 594 EUR pentru 300 000 de 
hectare și 342,85 EUR pentru cele 
70 000 de hectare rămase,
– Spania: 1 039 EUR,
– Portugalia: 556 EUR.
3. În cazul în care suprafața eligibilă de 
bumbac într-un stat membru dat și într-
un an dat depășește suprafața de bază 
stabilită la alineatul (1), ajutorul prevăzut 
la alineatul (2) pentru statul membru în 
cauză se reduce proporțional cu depășirea 
suprafeței de bază.
Cu toate acestea, pentru Grecia reducerea 
proporțională se aplică în conformitate cu 
cuantumul ajutorului stabilit pentru 
partea de suprafață națională de bază 
compusă din cele 70 000 hectare, pentru a 
respecta cuantumul global de 
202,2 MEUR .
4. Normele detaliate pentru aplicarea 
prezentului articol sunt adoptate în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 128 alineatul (2).
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Or. es

Amendamentul 697
María Isabel Salinas García

Propunere de regulament
Articolul 80

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 80 eliminat
Organizații interprofesionale autorizate

1. În sensul prezentei secțiuni, o 
„organizație interprofesională autorizată” 
înseamnă o persoană juridică alcătuită 
din agricultori care produc bumbac și cel 
puțin o întreprindere de egrenat, care 
desfășoară activități precum: 
– acordarea de ajutor în ceea ce privește 
plasarea mai bună a bumbacului pe piață, 
în special prin studii de cercetare și studii 
de piață,
– redactarea unor contracte-tip 
compatibile cu normele comunitare,
– orientarea producției către produse care 
sunt mai bine adaptate la nevoile pieței și 
la cererea consumatorului, în special în 
ce privește calitatea și protecția 
consumatorului,
– actualizarea metodelor și a mijloacelor 
de îmbunătățire a calității produsului,
– dezvoltarea de strategii de piață pentru 
promovarea bumbacului prin sisteme de 
certificare a calității.
2. Statele membre pe teritoriul cărora sunt 
stabilite întreprinderile de egrenat aprobă 
organizațiile interprofesionale care 
respectă criteriile care urmează a fi 
adoptate în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 128 alineatul (2).

Or. es
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Amendamentul 698
María Isabel Salinas García

Propunere de regulament
Articolul 81

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 81 eliminat
Plata ajutorului

1. Agricultorilor li se acordă ajutorul pe 
hectar eligibil în conformitate cu 
articolul 79.
2. Agricultorilor care sunt membrii unei 
organizații interprofesionale autorizate li 
se acordă un ajutor pe hectar eligibil în 
cadrul suprafeței de bază stabilite la 
articolul 79 alineatul (1), majorat cu un 
cuantum de 3 EUR.

Or. es

Amendamentul 699
Giuseppe Castiglione

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Ajutorul se acordă pentru maximum 
cinci ani consecutivi începând cu anul 
comercial în care a fost atins pragul de 
50% prevăzut la alineatul (1), dar cel 
târziu pentru anul comercial 2013/2014.

2. Ajutorul se acordă până la anul 
comercial 2013/2014.

Or. it

Justificare

E’ necessario prolungare sino al 2013/14 l’attuale regime di aiuto comunitario ai produttori 
di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, per gli Stati membri che hanno concesso 
l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% 
almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento 
(CE) n. 318/2006, senza il limite di periodo massimo di cinque anni, per fare fronte alle 
necessità di adeguamento  conseguenti alla ristrutturazione.
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Amendamentul 700
Sergio Berlato

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Ajutorul se acordă pentru maximum 
cinci ani consecutivi începând cu anul 
comercial în care a fost atins pragul de 
50% prevăzut la alineatul (1), dar cel 
târziu pentru anul comercial 2013/2014.

2. Ajutorul se acordă până la anul 
comercial 2013/2014.

Or. it

Justificare

È necessario prolungare sino al 2013/14 l’attuale regime di aiuto comunitario ai produttori 
di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, per gli Stati membri che hanno concesso 
l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% 
almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento 
(CE) n. 318/2006, senza il limite di periodo massimo di cinque anni, per fare fronte alle 
necessità di adeguamento conseguenti allaristrutturazione.  

Amendamentul 701
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Ajutorul se acordă pentru maximum 
cinci ani consecutivi începând cu anul 
comercial în care a fost atins pragul de 
50% prevăzut la alineatul (1), dar cel 
târziu pentru anul comercial 2013/2014.

2. Ajutorul se acordă până la anul 
comercial 2013/2014.

Or. it

Justificare

E' necessario prolungare sino al 2013/14 l'attuale regime di aiuto comunitario ai produttori 
di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, per gli Stati membri che hanno concesso 
l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% 
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almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento 
(CE) n. (CE) n. 318/2006, senza il limite di periodo massimo di cinque anni, per fare fronte 
alle necessità di adeguamento  conseguenti alla ristrutturazione.

Amendamentul 702
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Propunere de regulament
Titlul IV – capitolul 1 – secțiunea 4a (nouă) – articolul 84a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

SECȚIUNEA 4a
PRIMĂ PENTRU PLANTELE 

PROTEAGINOASE
Articolul 84a

Domeniu de aplicare
Se acordă un ajutor agricultorilor care 
produc plante proteaginoase conform 
condițiilor prevăzute în prezentul articol. 
Plantele proteaginoase cuprind:
– mazărea inclusă la codul NC 0713 10;
– bobul mic inclus la codul NC 0713 50;
– lupinul dulce inclus la codul NC ex 
1209 29 50.
– lucerna și amestecurile lucernă-iarbă;
– trifoiul și trifoiul furajer.

Or. de

Justificare

Aus Gründen der Ernährungssicherung und des Umwelt- und Klimaschutzes sollte die 
Tierproduktion in Europa ihre Abhängigkeit von importierten Eiweißfuttermitteln verringern.
Dies kann durch den Anbau betriebseigener Eiweißpflanzen erfolgen. Aufgrund günstiger 
Importmöglichkeiten wurden Züchtung und Innovation bei den Anbauverfahren von 
Eiweißpflanzen jedoch jahrelang vernachlässigt. Um nun die Entwicklung neuer Sorten und 
verbesserter Anbauverfahren anzuregen, soll die Prämie für Eiweißpflanzen um drei Jahre 
verlängert, der Anwendungsbereich erweitert  und der Prämienbetrag erhöht werden.
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Amendamentul 703
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Propunere de regulament
Titlul IV – capitolul 1 – secțiunea 4a (nouă) – articolul 84b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 84b
Cuantumul și eligibilitatea pentru ajutor

Ajutorul se ridică la 80 EUR pe hectar 
pentru bobul mic, lupinul dulce și 
mazărea recoltate după stadiul maturității 
lăptoase. Cu toate acestea, produsele 
cultivate pe suprafețele însămânțate și 
cultivate integral conform normelor 
locale, dar care nu ating stadiul de 
maturitate lăptoasă din cauza unor 
condiții climaterice excepționale 
recunoscute de statul membru în cauză, 
sunt în continuare eligibile pentru ajutor, 
cu condiția ca suprafețele în cauză să nu 
fie destinate altor utilizări înaintea 
respectivului stadiu de creștere.
În cazul suprafețelor însămânțate cu trifoi 
și lucernă prima se ridică la 80 EUR 
pentru suprafețele cosite de cel puțin două 
ori pe an și unde trifoiul și lucerna cosite 
sunt folosite ca furaj.

Or. de

Amendamentul 704
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Propunere de regulament
Titlul IV – capitolul 1 – secțiunea 4a (nouă) – articolul 84c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 84c
Suprafața

(1) Se stabilește o suprafață maximă 
garantată de 2.000.000 ha eligibilă pentru 
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ajutor.
(2) Dacă suprafața pentru care se solicită 
ajutorul este mai mare decât suprafața 
maximă garantată, suprafața pe 
agricultor pentru care se solicită ajutorul 
se reduce proporțional în anul în cauză, 
conform procedurii prevăzute în articolul 
144 alineatul (2).

Or. de

Amendamentul 705
Giuseppe Castiglione

Propunere de regulament
Articolul 85

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul aplicării articolului 56 
alineatul (1) sau a articolului 117 
alineatul (1), pe parcursul perioadei 
prevăzute în dispozițiile respective se 
poate acorda un ajutor tranzitoriu pe 
suprafață, în condițiile stabilite în 
prezenta secțiune, agricultorilor 
producători de tomate furnizate pentru 
prelucrare.

eliminat

2. În cazul aplicării articolului 56 
alineatul (2) sau a articolului 117 
alineatul (2), pe parcursul perioadei 
prevăzute în dispozițiile respective, se 
poate acorda un ajutor tranzitoriu pe 
suprafață, în condițiile stabilite în 
prezenta secțiune și astfel cum se 
hotărăște de către statele membre, 
agricultorilor producători ai unuia sau 
mai multora dintre produsele din 
categoria fructe și legume enumerate la al 
treilea paragraf din articolul 56 alineatul 
(2), furnizate în vederea prelucrării.

Or. it
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Amendamentul 706
Sergio Berlato

Propunere de regulament
Articolul 85

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul aplicării articolului 56 
alineatul (1) sau a articolului 117 
alineatul (1), pe parcursul perioadei 
prevăzute în dispozițiile respective se 
poate acorda un ajutor tranzitoriu pe 
suprafață, în condițiile stabilite în 
prezenta secțiune, agricultorilor 
producători de tomate furnizate pentru 
prelucrare.

eliminat

2. În cazul aplicării articolului 56 
alineatul (2) sau a articolului 117 
alineatul (2), pe parcursul perioadei 
prevăzute în dispozițiile respective, se 
poate acorda un ajutor tranzitoriu pe 
suprafață, în condițiile stabilite în 
prezenta secțiune și astfel cum se 
hotărăște de către statele membre, 
agricultorilor producători ai unuia sau 
mai multora dintre produsele din 
categoria fructe și legume enumerate la al 
treilea paragraf din articolul 56 alineatul 
(2), furnizate în vederea prelucrării.

Or. it

Justificare

Soppressione dell'articolo 56

Amendamentul 707
Giuseppe Castiglione

Propunere de regulament
Articolul 86

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre stabilesc ajutorul pe 
hectarul cultivat cu tomate și cu fiecare 

eliminat
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produs din categoria fructelor și 
legumelor enumerate la al treilea 
paragraf din articolul 56 alineatul (2), pe 
baza unor criterii obiective și 
nediscriminatorii.
2. Cuantumul total al plăților nu 
depășește în niciun caz plafonul stabilit în 
conformitate cu articolul 53 alineatul (2) 
sau cu articolul 117.
3. Ajutorul se acordă numai în cazul 
suprafețelor a căror producție face 
obiectul unui contract de prelucrare 
pentru obținerea unuia dintre produsele 
enumerate la articolul 1 alineatul (1) 
litera (j) din Regulamentul (CE) nr. 
1234/2007.
4. Statele membre pot aplica și la alte 
criterii obiective și nediscriminatorii 
pentru acordarea ajutorului comunitar, 
inclusiv condiția apartenenței 
agricultorilor la o organizație a 
producătorilor sau la un grup al 
producătorilor recunoscut ca atare în 
temeiul articolului 125b sau al 
articolului 125d din Regulamentul (CE) 
nr. 1234/2007.

Or. it

Amendamentul 708
Sergio Berlato

Propunere de regulament
Articolul 86

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre stabilesc ajutorul pe 
hectarul cultivat cu tomate și cu fiecare 
produs din categoria fructelor și 
legumelor enumerate la al treilea 
paragraf din articolul 56 alineatul (2), pe 
baza unor criterii obiective și 
nediscriminatorii.

eliminat

2. Cuantumul total al plăților nu 
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depășește în niciun caz plafonul stabilit în 
conformitate cu articolul 53 alineatul (2) 
sau cu articolul 117.
3. Ajutorul se acordă numai în cazul 
suprafețelor a căror producție face 
obiectul unui contract de prelucrare 
pentru obținerea unuia dintre produsele 
enumerate la articolul 1 alineatul (1) 
litera (j) din Regulamentul (CE) nr. 
1234/2007.
4. Statele membre pot aplica și la alte 
criterii obiective și nediscriminatorii 
pentru acordarea ajutorului comunitar, 
inclusiv condiția apartenenței 
agricultorilor la o organizație a 
producătorilor sau la un grup al 
producătorilor recunoscut ca atare în 
temeiul articolului 125b sau al 
articolului 125d din Regulamentul (CE) 
nr. 1234/2007.

Or. it

Justificare

Soppressione de ll'articolo 56

Amendamentul 709
Bogdan Golik

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se acordă un ajutor tranzitoriu pe 
suprafață în perioada care se încheie la 
31 decembrie 2012 în cazul căpșunilor 
incluse la codul NC 0810 10 00 și al 
zmeurii incluse la codul NC 0810 20 10 
care sunt furnizate spre prelucrare. 

(1) Se acordă un ajutor tranzitoriu pe 
suprafață în perioada care se încheie la 
31 decembrie 2012 în cazul căpșunilor 
incluse la codul NC 0810 10 00 și al 
zmeurii incluse la codul NC 0810 20 10 
care sunt furnizate spre prelucrare. 
Ajutorul acordat cu titlu tranzitoriu poate 
fi prelungit până în 2015.

Or. pl
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Justificare

Celem płatności przejściowej było ułatwienie dostosowań sektora do nowych warunków 
rynkowych związanych m.in. z rosnącą konkurencją ze strony państw trzecich. Biorąc pod 
uwagę obecne i przewidywane uwarunkowania tego sektora (np.: rosnące koszty zbioru, ceny 
energii, ale także aspekty społeczne i regionalne - koncentracja produkcji w kilku regionach o 
wysokiej skali bezrobocia), a w szczególności uwzględniając cały kontekst przeglądu systemu 
płatności, zasadne wydaje się rozważenie możliwości nadania temu wsparciu bardziej 
długoterminowego charakteru.

Amendamentul 710
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Plăți specifice fructelor cu coajă 
lemnoasă
Plățile specifice sunt menținute până în 
2013 pentru fructele cu coaja lemnoasă, 
în conformitate cu articolele 83-86 din 
Regulamentul 1782/2003.

Or. es

Amendamentul 711
Neil Parish

Propunere de regulament
Secțiunea 7 – Articolele 88 - 96

Textul propus de Comisie Amendamentul

Secțiunea 7 eliminat
PRIMELE PENTRU OVINE ȘI 
CAPRINE
(toute la section)

Or. en



AM\740091RO.doc 33/49 PE412.069v01-00

RO

Justificare

It is important that aid granted under this article does not become permanent in view of the 
next financial perspectives that have yet to be decided and also that approval of any aid 
should be done so as to avoid competitive distortions between member states.

Amendamentul 712
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Propunere de regulament
Secțiunea 7 – Articolele 88 - 96

Textul propus de Comisie Amendamentul

Secțiunea 7 eliminat
PRIMELE PENTRU OVINE ȘI 
CAPRINE
(toute la section)

Or. en

Justificare

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.

Amendamentul 713
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 90 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Se impun măsuri specifice pentru 
susținerea sectorului ovin din UE, care 
înregistrează un grav declin. Trebuie puse 
în practică recomandările cuprinse în 
Rezoluția Parlamentului din 19 iunie 
2008 privind viitorul sectorului ovinelor și 
caprinelor în Europa.
_______
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P6_TA(2008)0310.

Or. en

Amendamentul 714
Liam Aylward

Propunere de regulament
Articolul 90 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Introducerea unui sistem de 
etichetare obligatorie pentru produsele pe 
bază de carne de oaie din Uniunea 
Europeană, cu aplicarea unui logo 
comunitar.

Or. en

Justificare

An EU labelling system for sheep-meat products would  allow consumers to distinguish 
between EU products and those from third countries and would ensure that consumers are 
fully aware as to the place of origin of the product.

Amendamentul 715
Neil Parish

Propunere de regulament
Secțiunea 8 – Articolele 97 - 108

Textul propus de Comisie Amendamentul

Secțiunea 8 eliminat
PLĂȚILE PENTRU CARNEA DE VITĂ
(toute la section)

Or. en

Justificare

It is important that aid granted under this article does not become permanent in view of the 
next financial perspectives that have yet to be decided and also that approval of any aid 
should be done so as to avoid competitive distortions between member states.
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Amendamentul 716
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Propunere de regulament
Secțiunea 8 – Articolele 97 - 108

Textul propus de Comisie Amendamentul

Secțiunea 8 eliminat
PLĂȚILE PENTRU CARNEA DE VITĂ
(toute la section)

Or. en

Justificare

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.

Amendamentul 717
Ioannis Gklavakis

Propunere de regulament
Titlul IV – capitolul 1 – secțiunea 8a (nouă) – articolele 108a - 108d

Textul propus de Comisie Amendamentul

SECȚIUNEA 8a
AJUTOR PENTRU TUTUN

Articolul 108a
Domeniu de aplicare

Pentru anii de recoltă 2010, 2011 și 2012, 
se poate acorda un ajutor agricultorilor 
care produc tutun brut cuprins în codul 
NC 2401, în condițiile stabilite în 
prezentul capitol.

Articolul 108 litera (b)
Eligibilitatea pentru ajutor

AJUTORUL ESTE ACORDAT
AGRICULTORILOR CARE AU 
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BENEFICIAT DE O PRIMĂ PENTRU 
TUTUN ÎN CONFORMITATE CU 
REGULAMENTUL (CEE) NR. 2075/92
ÎN ANII CALENDARISTICI 2000, 2001
șI 2002, PRECUM șI 
AGRICULTORILOR CARE AU OBțINUT 
COTE DE PRODUCțIE PENTRU TUTUN 
ÎN PERIOADA 1 IANUARIE 2002 - 31
DECEMBRIE 2005. PLATA 
AJUTORULUI ESTE SUPUSĂ 
URMĂTOARELOR CONDIțII:
(a) tutunul provine dintr-o zonă de 
producție prevăzută în anexa II la 
Regulamentul (CE) nr. 2848/98 al 
Comisiei; 
(b) sunt respectate cerințele de calitate 
stabilite în Regulamentul (CE) nr. 
2848/98;
(c) foile de tutun sunt livrate de 
producător întreprinderii prim-
procesatoare pe baza unui contract de 
cultură;
(d) plata ajutorului garantează egalitatea 
de tratament pentru agricultori și/sau se 
efectuează conform unor criterii obiective, 
precum situarea producătorilor de tutun 
într-o regiune specifică pentru obiectivul I 
sau producerea unor soiuri de o anumită 
calitate.

Articolul 108c
Sume

Cuantumul maxim al ajutorului total, 
cuprinzând și sumele care urmează să fie 
transferate către Fondul comunitar 
pentru tutun prevăzut la articolul 111, 
este stabilit astfel:

(în milioane EUR)

2010 - 2012
Germania 21,287
Spania 70,599
Franța 48,217
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Italia (mai puțin 
Puglia)

189,366

Portugalia 8,468
2009 - 2012

Ungaria pm
Bulgaria pm
România pm
Polonia pm

Articolul 108d
Transferul către Fondul comunitar 

pentru tutun
O sumă egală cu 5 % din ajutorul acordat 
pentru anii calendaristici 2010 - 2012 în 
temeiul prezentului capitol este utilizată 
pentru finanțarea acțiunilor de informare 
în cadrul Fondului comunitar pentru 
tutun, menționat la articolul 13 din 
Regulamentul (CEE) nr. 2075/92.

Or. el

Justificare

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε στην εκθέση Berlatto για το Κοινοτικό Ταμείο Kαπνού, 
την διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος ενίσχυσης του καπνού μέχρι το 2003.  Συνεπώς 
κρίνεται αναγκαίο να συμπεριληφθεί στα καθεστώτα ενίσχυσης της παρούσας πρότασης, νέο 
τμήμα όπου θα προβλέπονται αναλυτικά οι διατάξεις για το καθεστώς ενίσχυσης του καπνού 
μέχρι το 2013, όπως άλλωστε συμβαίνει για τα υπόλοιπα καθεστώτα ενίσχησης της παρούσας 
πρότασης.

Amendamentul 718
Bogdan Golik

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Schema unică de plată pe suprafață va 
fi disponibil până la 31 decembrie 2013 
pentru toate noile state membre. Acestea 
vor notifica Comisiei intenția de a încheia 
aplicarea sistemului până la data de 1 

(3) Schema unică de plată pe suprafață va 
fi disponibil până la 31 decembrie 2013 
pentru toate noile state membre. Pe de altă 
parte, în noile state membre poate fi 
menținut regimul de plată unică pe 
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august a ultimului an de aplicare. suprafață, după introducerea unor 
eventuale modificări, precum una din 
opțiunile pentru perioada de după 2013.
Noile state membre vor notifica Comisiei 
intenția de a încheia aplicarea sistemului 
până la data de 1 august a ultimului an de 
aplicare.

Or. pl

Justificare

Dotychczasowe ustalenia, w tym ustalenia techniczne ze służbami Komisji Europejskiej, 
wskazują na zgodność systemu jednolitej płatności obszarowej z kryteriami WTO (Green 
Box). System jednolitej płatności obszarowej sprawdził się w nowych państwach 
członkowskich. Z uwagi na fakt, iż roztrzygnięcia dotyczące kształtu i wysokości płatności 
bezpośrednich po 2013 jeszcze nie zapadły, zasadnym jest uwzględnienie systemu jednolitej 
płatności obszarowej jako jednej z opcji do zastosowania po 2013 roku.

Amendamentul 719
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) După încheierea perioadei de aplicare a 
schemei unice de plată pe suprafață, plățile 
directe se vor aplica în conformitate cu 
normele comunitare în materie și pe baza 
parametrilor cantitativi, cum ar fi 
suprafața de bază, plafoanele pentru 
prime și cantitățile maxime garantate 
(MGQ), prevăzute în actele de aderare în 
cazul fiecărei plăți directe și în legislația 
comunitară ulterioară. Ratele procentuale 
prevăzute la articolul 110 din prezentul 
regulament se aplică ulterior în anii 
respectivi.

(4) După încheierea perioadei de aplicare a 
schemei unice de plată pe suprafață, se 
aplică același sistem ca și în celelalte state 
membre.

Or. pl

Justificare

Wprowadzenie jednolitej podstawowej stawki płatności bezpośrednich we wszystkich 
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państwach członkowskich  byłoby rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym 
stopniu odpowiadałoby zadaniom Wspólnoty i celom WPR niż ma to miejsce obecnie.

Amendamentul 720
Evgeni Kirilov

Propunere de regulament
Articolul 112a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 112a
Rezerva națională

(1) Statele membre care aplică sistemul de 
plată unică creează o rezervă națională 
care conține diferența dintre plafoanele 
stabilite în anexa VIIIa și valoarea totală 
a plăților directe efectuate efectiv în 
cursul anului în cauză. 
(2) Ele pot folosi această rezervă 
națională pentru a efectua plăți destinate 
aplicării măsurilor prevăzute la articolul 
68, după criterii obiective, garantând 
egalitatea de tratament între agricultori și 
evitând orice încălcare a principiilor 
pieței și orice denaturare a concurenței.

Or. en

Justificare

Having in mind that the new Member States applying the SAPS do not have a national reserve 
a solution could be found in using the unutilized funds from the national direct payments 
envelope. These funds can form a reserve which might be used for measures under the revised 
art. 69 of Regulation 1782/2003.

Amendamentul 721
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 113 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cerințele prevăzute la punctele B și C (b) cerințele prevăzute la punctul B din 
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din anexa II se aplică de la 1 ianuarie 2011; anexa II se aplică de la 1 ianuarie 2011;

Or. en

Amendamentul 722
Bogdan Golik  

Propunere de regulament
Articolul 113 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cerințele prevăzute la punctele B și C
din anexa II se aplică de la 1 ianuarie 2011;

(b) cerințele prevăzute la punctul B din 
anexa II se aplică de la 1 ianuarie 2011;

Or. pl

Justificare

Pełne wdrożenie zasady wzajemniej zgodności w obszarze C w nowych państwach 
członkowskich powinno zostać zsynchronizowane z procesem dochodzenia do pełnych 
płatnośc. Spełnienie wymogów związanych z dobrostanem zwierząt wymaga poniesienia przez 
gospodarstwa rolne w tych krajach istotnych wydatków inwestycyjnych. Wydatki te powinny 
zostać rozłożone w czasie. Dodatkowo sektor produkcji zwierzęcej w nowych państwach 
członkowskich przechodzi przemiany restrukturyzacyjne polegające na szybkim spadku liczby 
gospodarstw prowadzących chów zwierząt.

Amendamentul 723
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 113 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cerințele prevăzute la punctele B și 
C din anexa II se aplică de la 1 ianuarie 
2011;

(b) cerințele prevăzute la punctul B din 
anexa II se aplică de la 1 ianuarie 2011;

Or. en

Justificare

This amendment takes over the provision included in Parliament's resolution of 11 December 
2007, which was adopted by a very wide majority.
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Amendamentul 724
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 113 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) cerințele prevăzute la punctul C din 
anexa II se aplică de la 1 ianuarie 2016;

Or. en

Amendamentul 725
Bogdan Golik

Propunere de regulament
Articolul 113 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) cerințele prevăzute la punctul C din 
anexa II se aplică de la 1 ianuarie 2013;

Or. pl

Amendamentul 726
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 113 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) cerințele prevăzute la punctul C din 
anexa II se aplică de la 1 ianuarie 2013;

Or. en

Justificare

The on-going restructuring of the animal production sector in NMS must be taken into 
account, and the fact that NMS will not reach the full level of direct payment earlier than 
2013.
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Amendamentul 727
Bogdan Golik

Propunere de regulament
Articolul 113 – alineatul 4 – paragraful 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cerințele prevăzute la punctele B și C
din anexa II se aplică de la 1 ianuarie 2014;

(b) cerințele prevăzute la punctul B din 
anexa II se aplică de la 1 ianuarie 2014;

Or. pl

Amendamentul 728
Constantin Dumitriu

Propunere de regulament
Articolul 113 – alineatul 4 – paragraful 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cerințele prevăzute la punctele B și C
din anexa II se aplică de la 1 ianuarie 2014;

(b) cerințele prevăzute la punctul B din 
anexa II se aplică de la 1 ianuarie 2014, iar 
cele prevăzute la punctul C se aplică 
începând cu 2016 în cazul României și 
Bulgariei.

Or. ro

Justificare

România și Bulgaria vor atinge plafonul de 100%plăți directe la 1.01.2016 și este echitabil 
ca atunci să fie și termenul pentru aplicarea completă a pachetului de eco-condiționalitate.

Amendamentul 729
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 113 – alineatul 4 – paragraful 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cerințele prevăzute la punctele B și C (b) cerințele prevăzute la punctul B din 



AM\740091RO.doc 43/49 PE412.069v01-00

RO

din anexa II se aplică de la 1 ianuarie 2014; anexa II se aplică de la 1 ianuarie 2014;

Or. en

Amendamentul 730
Bogdan Golik

Propunere de regulament
Articolul 113 – alineatul 4 – paragraful 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) cerințele prevăzute la punctul C din 
anexa II se aplică de la 1 ianuarie 2016;

Or. pl

Amendamentul 731
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 113 – alineatul 4 – paragraful 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) cerințele prevăzute la punctul C din 
anexa II se aplică de la 1 ianuarie 2016;

Or. en

Amendamentul 732
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 123

Textul propus de Comisie Amendamentul

Începând cu anul bugetar 2011, o sumă 
de 484 de milioane EUR va fi disponibilă 
ca ajutor comunitar suplimentar pentru 
măsurile din regiunile producătoare de 
tutun în cadrul programului de dezvoltare 

eliminat
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rurală finanțat din FEADR, pentru statele 
membre în care producătorilor de tutun li 
s-a acordat ajutor în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 2075/92 al 
Consiliului în cursul anilor 2000, 2001 și 
2002.

Or. en

Justificare

The European taxpayer should not be subsidising tobacco production..

Amendamentul 733
Ioannis Gklavakis

Propunere de regulament
Articolul 123

Textul propus de Comisie Amendamentul

Începând cu anul bugetar 2011, o sumă 
de 484 de milioane EUR va fi disponibilă 
ca ajutor comunitar suplimentar pentru 
măsurile din regiunile producătoare de 
tutun în cadrul programului de dezvoltare 
rurală finanțat din FEADR, pentru statele 
membre în care producătorilor de tutun li 
s-a acordat ajutor în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 2075/92 al 
Consiliului în cursul anilor 2000, 2001 și 
2002.

eliminat

Or. el

Justificare

Το παρόν άρθρο διαγράφεται ώστε να υπάρχει συμβατότητα με το νέο Τμήμα 9 του παρόντος 
Kανονισμού  όπου προβλέπει αναλυτικές διατάξεις για το καθεστώς ενίσχυσης καπνού.
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Amendamentul 734
Katerina Batzeli

Propunere de regulament
Articolul 123

Textul propus de Comisie Amendamentul

Începând cu anul bugetar 2011, o sumă de 
484 de milioane EUR va fi disponibilă ca 
ajutor comunitar suplimentar pentru 
măsurile din regiunile producătoare de 
tutun în cadrul programului de dezvoltare 
rurală finanțat din FEADR, pentru statele 
membre în care producătorilor de tutun li s-
a acordat ajutor în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 2075/92 al 
Consiliului în cursul anilor 2000, 2001 și 
2002.

Începând cu anul bugetar 2011, o sumă de 
cel mult 484 de milioane EUR poate fi, 
prin alegerea absolută și exclusivă a 
statelor membre, disponibilă ca ajutor 
comunitar suplimentar pentru măsurile din 
regiunile producătoare de tutun din statele 
membre în cauză în cadrul programului de 
dezvoltare rurală finanțat din FEADER.
Aceste transferuri pot fi efectuate, în 
cazul unei decizii în acest sens, numai de 
către statele membre în care producătorilor 
de tutun li s-a acordat ajutor în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
2075/92 al Consiliului în cursul anilor 
2000, 2001 și 2002.

Or. el

Justificare

Αιτιολόγηση: Λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση της παραγωγής του καπνού που αναμένεται να 
συνεχιστεί στις καπνοπαραγωγές περιφέρειες, δεν δικαιολογείται η χρηματοδοτική μεταφορά 
του 50% των άμεσων πληρωμών του τομέα στον δεύτερο πυλώνα (II) της Αγροτικής Ανάπτυξης 
μετά το 2010. προτείνεται  κατά συνέπεια το κάθε κράτος μέλος να έχει την δυνατότητα 
επιλογής του μέτρου αλλά και του τρόπου εφαρμογής του, προκειμένου οι καπνοπαραγωγοί και 
οι άλλοι Ευρωπαίοι παραγωγοί να αντιμετωπιστούν σε ισότιμη βάση•

Amendamentul 735
Brian Simpson, Neil Parish

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 132 – punctul 1 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 378/2007
Articolul 1 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Nivelul modulării aplicabile unui 
agricultor care rezultă din punerea în 
aplicare a articolului 7 din Regulamentul 

(5) Nivelul modulării aplicabile unui 
agricultor care rezultă din punerea în 
aplicare a articolului 7 din Regulamentul 
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(CE) nr. XXX/2008 (prezentul regulament) 
minus 5 procente se scade din nivelul 
modulării voluntare aplicate de statele 
membre în conformitate cu alineatul (4) 
din prezentul articol. Atât procentajul care 
trebuie scăzut, cât și nivelul modulării 
voluntare finale sunt egale cu 0 sau mai 
ridicate.

(CE) nr. XXX/2008 (prezentul regulament) 
minus 5 procente se scade din nivelul 
modulării voluntare aplicate de statele 
membre în conformitate cu alineatul (4) 
din prezentul articol. Atât procentajul care 
trebuie scăzut, cât și nivelul modulării 
voluntare finale sunt egale cu 0 sau mai 
ridicate. Cu toate acestea, nicio adaptare 
nu poate duce la o reducere globală a 
fondurilor FEADER deja alocate pentru 
programe de dezvoltare rurală, în 
conformitate cu decizia oficială a 
Comisiei care le aprobă.

Or. en

Justificare

It would be perverse if the proposed changes to modulation led to a funding cut in the rural 
development programmes of one or more Member States, when the overriding objective was 
to increase the amount of available funds to address the new environmental challenges. This 
safeguard is therefore necessary given the complex set of parameters which determine the 
overall modulation yield.

Amendamentul 736
Alyn Smith

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 132 – punctul 1 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 378/2007
Articolul 1 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Nivelul modulării aplicabile unui 
agricultor care rezultă din punerea în 
aplicare a articolului 7 din Regulamentul 
(CE) nr. XXX/2008 (prezentul regulament) 
minus 5 procente se scade din nivelul 
modulării voluntare aplicate de statele 
membre în conformitate cu alineatul (4) 
din prezentul articol. Atât procentajul care 
trebuie scăzut, cât și nivelul modulării 
voluntare finale sunt egale cu 0 sau mai 
ridicate.

(5) Nivelul modulării aplicabile unui 
agricultor care rezultă din punerea în 
aplicare a articolului 7 din Regulamentul 
(CE) nr. XXX/2008 (prezentul regulament) 
minus 5 procente se scade din nivelul 
modulării voluntare aplicate de statele 
membre în conformitate cu alineatul (4) 
din prezentul articol. Atât procentajul care 
trebuie scăzut, cât și nivelul modulării 
voluntare finale sunt egale cu 0 sau mai 
ridicate. Cu toate acestea, nicio adaptare 
nu poate duce la o reducere globală a 
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fondurilor FEADER deja alocate pentru 
programe de dezvoltare rurală, în 
conformitate cu decizia oficială a 
Comisiei care le aprobă.

Or. en

Justificare

It would be perverse if the proposed changes to modulation led to a funding cut in the rural 
development programmes of one or more Member States, when the overriding objective was 
to increase the amount of available funds to address the new environmental challenges. This 
safeguard is therefore necessary given the complex set of parameters which determine the 
overall modulation yield.

Amendamentul 737
Bogdan Golik

Propunere de regulament
Articolul 133 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, articolele 66, 67, 68, 68a, 
69, 70 alineatul (1) litera (a) și capitolele 1 
(grâu dur), 2 (prima pentru plantele 
proteaginoase), 4 (plata pe suprafață pentru 
fructe cu coajă lemnoasă), 8 (culturi 
energetice), 9 (ajutor pentru semințe), 10 
(plata pe suprafață pentru culturile arabile), 
10b (ajutor pentru plantațiile de măslini), 
10c (ajutor pentru tutun) și 10d (plata pe 
suprafață pentru hamei) din titlul IV din 
regulamentul în cauză continuă să se pună 
în aplicare pentru 2009. 

Cu toate acestea, articolele 66, 67, 68, 68a, 
69, 70 alineatul (1) litera (a) și capitolele 1 
(grâu dur), 2 (prima pentru plantele 
proteaginoase), 4 (plata pe suprafață pentru 
fructe cu coajă lemnoasă), 8 (culturi 
energetice), 9 (ajutor pentru semințe), 10 
(plata pe suprafață pentru culturile arabile), 
10b (ajutor pentru plantațiile de măslini), 
10c (ajutor pentru tutun) și 10d (plata pe 
suprafață pentru hamei) din titlul IV din 
regulamentul în cauză continuă să se pună 
în aplicare pentru 2009. Capitolul 8 
(culturi energetice) se aplică în 
continuare.

Or. pl

Justificare

Dopłaty do upraw roślin energetycznych powinny zostać utrzymane. Realizacja przyjętego 
przez Wspólnotę celu dotyczącego zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
będzie trudna bez kontynuacji udzielanego dotychczas wsparcia finansowego do upraw roślin 
energetycznych.
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Amendamentul 738
María Isabel Salinas García

Propunere de regulament
Articolul 133 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, articolele 66, 67, 68, 68a, 
69, 70 alineatul (1) litera (a) și capitolele 1 
(grâu dur), 2 (prima pentru plantele 
proteaginoase), 4 (plata pe suprafață pentru 
fructe cu coajă lemnoasă), 8 (culturi 
energetice), 9 (ajutor pentru semințe), 10 
(plata pe suprafață pentru culturile arabile), 
10b (ajutor pentru plantațiile de măslini),
10c (ajutor pentru tutun) și 10d (plata pe 
suprafață pentru hamei) din titlul IV din 
regulamentul în cauză continuă să se pună 
în aplicare pentru 2009.

Cu toate acestea, articolele 66, 67, 68, 68a, 
69, 70 alineatul (1) litera (a) și capitolele 1 
(grâu dur), 2 (prima pentru plantele 
proteaginoase), 4 (plata pe suprafață pentru 
fructe cu coajă lemnoasă), 8 (culturi 
energetice), 9 (ajutor pentru semințe), 10 
(plata pe suprafață pentru culturile arabile), 
10c (ajutor pentru tutun) și 10d (plata pe 
suprafață pentru hamei) din titlul IV din 
regulamentul în cauză continuă să se pună 
în aplicare pentru 2009.

Or. es

Justificare

La ayuda acoplada al olivar debe desacoplarse desde 2009, sin periodo transitorio.

Amendamentul 739
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Propunere de regulament
Articolul 133a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 133a
Analiza costurilor generate de respectarea 

legislației
Comisia efectuează o analiză pentru a 
evalua costul real suportat de agricultori 
ca urmare a respectării legislației 
comunitare în domeniul mediului, al 
protecției animalelor și al securității 
alimentare, în măsura în care cerințele 
impuse sunt mai stricte decât normele 
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aplicabile produselor importate. Această 
legislație se referă, printre altele, la 
regulamentele și directivele menționate la 
anexa II, care susțin sistemul eco-
condiționalității, precum și normele care 
definesc „bunele condiții agricole și de 
mediu” de la anexa III, care fac parte la 
rândul lor din acest sistem. 
Analiza Comisiei evaluează costul generat 
de respectarea legislației susmenționate în 
toate statele membre. Aceste costuri pot 
varia între diferitele state, ba chiar între 
regiunile acestora, în funcție de 
diferențele pe plan climatic, geologic, 
economic și social, precum și cele legate 
de caracteristicile de producție. 

Or. en

Justificare

The European Parliament repeatedly voiced its position (T6-0598/2007and T6-0093/2008) 
that direct payments should be further rationalized after 2013 by making the height of these 
payments dependent on the actual costs of compliance with EU legislation that goes beyond 
the standards that import products are subject to. The results of the pilot can serve as a basis 
for putting into practice a rationalization of agricultural payments after 2013. Moreover, the 
results will help the EU to justify its agricultural payments within the framework of the WTO, 
as well as to its own citizens.


