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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este indicat prin caractere 
cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele reluate dintr-o 
dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o modifice, dar pe care 
Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere aldine. Eventualele 
eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate prin simbolul următor: 
[...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o indicație pentru serviciile 
tehnice competente, referitoare la elemente ale textului legislativ propuse 
pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de exemplu elemente 
evident greșite sau omise într-o anumită versiune lingvistică). Propunerile de 
corectură sunt supuse acordului serviciilor tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la regulamentul Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru 
sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de 
stabilire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori
(COM(2008)0306 – C6-0240/2008 – 2008/0103(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2008)0306),

– având în vedere articolele 36 și 37 și articolul 299 alineatul (2) din Tratatul CE, în temeiul 
cărora a fost consultat de către Consiliu (C6-0240/2008),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și avizul 
Comisiei pentru bugete, precum și cel al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară (A6-0000/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. invită Comisia să-și modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 250 
alineatul (2) din Tratatul CE;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea Comisiei;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6)Pentru a obține un echilibru mai bun 
între instrumentele politice concepute 
pentru promovarea unei agriculturi 
durabile și cele concepute pentru 
încurajarea dezvoltării rurale, s-a introdus 

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

un sistem de reducere obligatorie a plăților 
directe („modularea”) prin Regulamentul 
(CE) nr. 1782/2003. Acest sistem, precum 
și scutirea de plată a sumelor de până la 
5 000 EUR, ar trebui menținut la un nivel 
constant.

Or. fr

Justificare

Cet amendement reprend la disposition figurant dans la résolution du PE du 12 mars 2008 
qui a été adoptée à une très large majorité.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Economiile realizate prin mecanismul 
de modulare introdus prin Regulamentul 
(CE) nr. 1782/2003 sunt folosite pentru 
finanțarea măsurilor din cadrul politicii de 
dezvoltare rurală. De la adoptarea 
regulamentului în cauză, sectorul agricol a 
întâmpinat noi provocări importante, cum 
ar fi schimbările climatice, importanța tot 
mai mare a bioenergiei, precum și 
necesitatea unei mai bune gestionări a apei 
și a unei protecții mai eficiente a 
biodiversității. Comunității Europene, ca 
parte a Protocolului de la Kyoto, i s-a cerut 
să își adapteze politicile în contextul 
considerațiilor privind schimbările 
climatice. În plus, în urma unor probleme 
majore referitoare la penuria de apă și la 
secete, ar trebui rezolvate problemele 
legate de gestionarea apei. Protejarea 
biodiversității rămâne o provocare majoră 
și, cu toate că s-au făcut progrese reale în 
acest sens, atingerea țintei privind
biodiversitatea, stabilite de Comunitatea 
Europeană pentru 2010 va implica eforturi 
suplimentare. Comunitatea conștientizează 

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

nevoia de a aborda aceste noi provocări în 
cadrul politicilor sale. În domeniul agricol, 
programele de dezvoltare rurală adoptate în 
temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1698/2006 al Consiliului din 20 
septembrie 2005 privind sprijinul pentru 
dezvoltarea rurală acordat din Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) constituie un instrument 
de lucru adecvat pentru rezolvarea acestor 
probleme. Pentru a permite statelor 
membre să își revizuiască programele de 
dezvoltare rurală în consecință, fără să li se 
ceară să reducă din activitățile actuale de 
dezvoltare rurală din alte regiuni, trebuie 
puse la dispoziția acestora fonduri 
suplimentare. Cu toate acestea, 
perspectivele financiare pentru perioada 
2007-2013 nu prevăd din păcate mijloace 
financiare suficiente pentru a consolida în 
mod adecvat politica comunitară de 
dezvoltare rurală. În aceste condiții, o parte 
din resursele financiare necesare ar trebui 
mobilizate prin intermediul asigurării unor 
scăderi progresive ale plăților directe prin 
modulare. 

Or. fr

Justificare

Le texte de ce considérant reprend en très grande partie celui de plusieurs considérants à la 
proposition de la Commission relative au développement rural. Il ne faut pas oublier que, par 
rapport à la proposition initiale de la Commission sur les perspectives financières, on a opéré 
une coupe de plus de 8 milliards au moment de la fixation des perspectives financières de 
2007-2013, alors que le Parlement avait souligné le risque d'une telle réduction.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Distribuirea ajutorului direct pentru 
venit agricultorilor este caracterizată de 

(8) Distribuirea ajutorului direct pentru 
venit agricultorilor este caracterizată de 
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alocarea unei mari părți din plăți unui 
număr de mari beneficiari mai degrabă 
restrâns. Este evident faptul că beneficiarii 
mai mari nu necesită același nivel de ajutor 
unitar pentru ca obiectivul privind ajutorul 
pentru venit să fie atins în mod eficient. În 
plus, potențialul de adaptare facilitează 
funcționarea marilor beneficiari cu niveluri 
mai mici de ajutor unitar. Este deci 
echitabil să se preconizeze ca agricultorii 
care beneficiază de un cuantum ridicat al 
ajutorului să aibă o contribuție deosebită la 
finanțarea măsurilor de dezvoltare rurală 
referitoare la abordarea noilor provocări. 
În consecință, ar trebui stabilit un 
mecanism care să reducă mai mult din 
plățile mai mari, iar fondurile obținute în 
acest fel ar trebui, de asemenea, folosite la 
rezolvarea noilor provocări din cadrul 
dezvoltării rurale. Pentru a asigura 
proporționalitatea acestui mecanism, 
reducerile suplimentare ar trebuie să 
crească progresiv, în funcție de 
cuantumurile plăților în cauză.

alocarea unei mari părți din plăți unui 
număr de mari beneficiari mai degrabă 
restrâns. Este evident faptul că beneficiarii 
mai mari nu necesită același nivel de ajutor 
unitar pentru ca obiectivul privind ajutorul 
pentru venit să fie atins în mod eficient. În 
plus, potențialul de adaptare facilitează 
funcționarea marilor beneficiari cu niveluri 
mai mici de ajutor unitar. Este deci 
echitabil să se preconizeze ca agricultorii 
care beneficiază de un cuantum ridicat al 
ajutorului să aibă o contribuție deosebită la 
finanțarea măsurilor de dezvoltare rurală 
destinate în principal abordării noilor 
provocări. În consecință, ar trebui stabilit 
un mecanism care să reducă mai mult din 
plățile mai mari, iar fondurile obținute în 
acest fel ar trebui, de asemenea, folosite la 
rezolvarea noilor provocări din cadrul 
dezvoltării rurale. Pentru a asigura 
proporționalitatea acestui mecanism, 
reducerile suplimentare ar trebuie să 
crească progresiv, în funcție de 
cuantumurile plăților în cauză. Din aceeași 
preocupare pentru echitate, ar trebui 
limitat cuantumul ajutoarelor acordate 
pentru fiecare exploatație la o valoare 
maximă. Cu toate acestea, acest plafon ar 
trebui să poată varia în funcție de forța de 
muncă angajată.

Or. fr

Justificare

Il convient à la fois de faire en sorte que les gros bénéficiaires contribuent plus que les petits 
mais aussi de fixer une limite maximale aux aides publqiues accordée à une exploitation. Il 
convient toutefois de tenir compte de la main d'oeuvre employée pour fixer un tel plafond.
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Cuantumurile rezultate în urma 
aplicării unui procentaj de 5 puncte care 
corespunde reducerilor modulării stabilite 
în Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 ar 
trebui alocate între statele membre, în 
conformitate cu criterii obiective. Cu toate 
acestea, se stabilește că un anumit procent 
din aceste sume ar trebui să rămână în 
statele membre în care au fost generate. 
Ținând seama de modificările structurale 
care rezultă în urma anulării intervenției 
pentru secară, ar trebui prevăzute măsuri 
specifice pentru anumite regiuni de 
producție a secarei, finanțate dintr-o parte 
din sumele generate prin modulare. Cu 
toate acestea, sumele obținute în urma 
punerii în aplicare a unei noi reduceri a 
modulării ar trebui să fie puse la dispoziția 
statelor membre în care au fost generate. 

(11) Cuantumurile rezultate în urma 
aplicării reducerilor prevăzute în 
prezentul regulament sub formă de 
modulare ar trebui alocate între statele 
membre, în conformitate cu criterii 
obiective. Cu toate acestea, se stabilește că 
un anumit procent din aceste sume ar trebui 
să rămână în statele membre în care au fost 
generate. Ținând seama de modificările 
structurale care rezultă în urma anulării 
intervenției pentru secară, ar trebui 
prevăzute măsuri specifice pentru anumite 
regiuni de producție a secarei, finanțate 
dintr-o parte din sumele generate prin 
modulare. Cu toate acestea, sumele 
obținute în urma punerii în aplicare a 
plafonului pentru ajutoare ar trebui să fie 
puse la dispoziția statelor membre în care 
au fost generate. 

Or. fr

Justificare

Si la modulation, qui concerne tous les Etats membres, doit avoir également une fonction 
redistributive, il convient toutefois que les montants qui résultent du plafonnement des aides, 
qui ne concerne que quelques Etats membres, soient affectées dans l'Etat même où l'on a 
opéré ce plafonnement.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Agricultorii din noile state membre 
primesc plăți directe pe baza unui 
mecanism de introducere treptată. Pentru 
a obține echilibrul corect între 

eliminat
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instrumentele politice concepute pentru 
promovarea unei agriculturi durabile și 
cele concepute pentru a încuraja 
dezvoltarea rurală, sistemul de modulare 
trebuie pus în aplicare în cazul 
agricultorilor din noile state membre 
numai în momentul în care nivelul 
plăților directe aplicabil în statele membre 
respective este egal cu nivelul aplicabil în 
celelalte state membre.

Or. fr

Justificare

Cet amendement est lié à ceux relatifs aux articles 7 et 10. En effet, les dispositions proposées 
par la Commission en ce qui concerne la modulation dans les nouveaux Etats membres n’ont 
de sens, durant la période transitoire, que si les propositions de la Commission relatives aux 
montants de la modulation à appliquer dans le reste de l’UE ne sont pas modifiées.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Modularea nu ar trebui să reducă 
suma netă plătită unui agricultor dintr-un 
nou stat membru sub valoarea sumei de 
plătit unui agricultor similar din alt stat 
membru. Odată ce modularea devine 
aplicabilă agricultorilor din noile state 
membre, rata reducerii ar trebui, în 
consecință, limitată la diferența dintre 
nivelul din calendarul de introducere 
treptată și nivelul din celelalte state 
membre după punerea în aplicare a 
modulării. În plus, agricultorii din noile 
state membre cărora li se aplică modularea 
nu ar mai trebui să beneficieze de plățile 
directe naționale complementare pentru a 
evita ca nivelul lor de ajutor să depășească 
nivelul din celelalte state membre.

eliminat

Or. fr
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Justificare

Cet amendement est également lié à ceux relatifs aux articles 7 et 10

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Gestionarea cuantumurilor mici 
este o sarcină împovărătoare pentru 
autoritățile competente ale statelor 
membre. Sistemele de ajutor nu fac nicio 
distincție între agricultorii care primesc 
cuantumuri mici și cei care primesc 
cuantumuri mai mari, condițiile de 
eligibilitate și dispozițiile administrative și 
cele de control fiind identice. Instituirea 
unui sistem voluntar simplificat de ajutor 
pentru agricultorii care primesc 
cuantumuri mai mici sau egale cu 
500 EUR ar permite evitarea acestei 
probleme, prevăzându-se astfel o singură 
plată forfetară, la fiecare doi ani, 
agricultorilor cărora li se aplică acest 
sistem. Agricultorii care primesc un 
cuantum mai mare ar putea să participe 
la sistem atât timp cât sunt dispuși să 
accepte o plată forfetară mai mică.

Or. fr

Justificare

Un versement forfaitaire tous les ans est de nature à réduire fortement les dépenses 
administratives et à apporter une simplification au système.
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Gestionarea sumelor mici este o 
sarcină împovărătoare pentru autoritățile 
competente ale statelor membre. Pentru a 
evita sarcinile administrative excesive ar 
trebui ca statele membre să nu acorde 
plăți directe în cazul în care plățile ar fi 
mai mici decât ajutorul comunitar mediu 
pentru un hectar sau pentru o altă 
suprafață, în cazul în care suprafața 
eligibilă a exploatației pentru care se 
solicită ajutor este mai mică de un hectar. 
Ar trebui instituită o dispoziție specială 
pentru statele membre în care structura 
exploatațiilor este fundamental diferită de 
structura medie din Comunitate. Statelor 
membre li se dă dreptul de a opta pentru 
punerea în aplicare a unuia din cele două 
criterii luând în considerare 
particularitățile structurilor economiilor 
lor agricole. Având în vedere faptul că 
drepturile la plată speciale le-au fost 
alocate agricultorilor deținători ai așa-
numitelor exploatații agricole „fără 
teren”, punerea în aplicare a pragului 
bazat pe hectare ar fi ineficientă. În 
consecință, acești agricultori vor beneficia 
de suma minimă bazată pe ajutorul 
mediu. 

eliminat

Or. fr

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Autoritățile naționale competente ar 
trebui să efectueze integral plățile către 

(21) Autoritățile naționale competente ar 
trebui să efectueze integral plățile către 
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beneficiari, prevăzute în cadrul sistemelor 
comunitare de ajutor, sub rezerva 
reducerilor prevăzute în prezentul 
regulament și în perioadele stabilite. În 
scopul flexibilității gestionării plăților 
directe, statelor membre li se dă dreptul să 
efectueze plăți directe în două tranșe pe an.

beneficiari, prevăzute în cadrul sistemelor 
comunitare de ajutor, sub rezerva 
reducerilor prevăzute în prezentul 
regulament și în perioadele stabilite. În 
scopul flexibilizării gestionării plăților 
directe, statelor membre li se dă dreptul să 
efectueze plăți directe în două tranșe pe an, 
pentru a include, în caz de întârziere, 
plata dobânzii la ratele existente pe piață.

Or. en

Justificare

Experiences in recent calendar year have showed delay in payments. Farmers should at least 
receive compensation if payments are delayed.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a îndeplini obiectivele politicii 
agricole comune, sistemele comune de 
ajutor trebuie adaptate circumstanțelor și, 
dacă este cazul, în termene foarte scurte. 
Prin urmare, beneficiarii nu trebuie să 
considere condițiile de acordare a 
ajutoarelor imuabile și trebuie să fie 
pregătiți pentru o eventuală revizuire a 
acestora în funcție de evoluțiile economice 
sau de situația bugetară.

(23) Pentru a îndeplini obiectivele politicii 
agricole comune, sistemele comune de 
ajutor trebuie adaptate circumstanțelor. 
Prin urmare, beneficiarii nu trebuie să 
considere condițiile de acordare a 
ajutoarelor imuabile și trebuie să fie 
pregătiți pentru o eventuală revizuire a 
acestora în funcție de evoluțiile economice 
sau de situația bugetară.

Or. fr

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 a (24) Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 a 
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stabilit o schemă unică de plată care a 
combinat diversele mecanisme de ajutor 
existente într-un sistem unic de plăți 
directe decuplate. Experiența punerii în 
aplicare a schemei unice de plată 
demonstrează că unele elemente pot fi 
simplificate în favoarea agricultorilor și a 
administrațiilor. Mai mult, dat fiind faptul 
că schema unică de plată a fost între timp 
pus în aplicare de toate statele membre 
cărora li s-a cerut acest lucru, anumite 
dispoziții care erau legate de punerea în 
aplicare inițială au devenit caduce și, în 
consecință, ar trebui modificate. În acest 
context, în unele cazuri s-a detectat un 
număr semnificativ de drepturi la plată 
neutilizate. Pentru a evita asemenea situații 
și luând în considerare faptul că 
agricultorii sunt deja familiarizați cu 
modul de funcționare a schemei unice de 
plată, perioada stabilită inițial pentru 
înapoierea drepturilor la plată nefolosite la 
rezerva națională ar trebui redusă la doi
ani.

stabilit o schemă unică de plată care a 
combinat diversele mecanisme de ajutor 
existente într-un sistem unic de plăți 
directe decuplate. Experiența punerii în 
aplicare a schemei unice de plată 
demonstrează că unele elemente pot fi 
simplificate în favoarea agricultorilor și a 
administrațiilor. Mai mult, dat fiind faptul 
că schema unică de plată a fost între timp 
pus în aplicare de toate statele membre 
cărora li s-a cerut acest lucru, anumite 
dispoziții care erau legate de punerea în 
aplicare inițială au devenit caduce și, în 
consecință, ar trebui modificate. În acest 
context, în unele cazuri s-a detectat un 
număr semnificativ de drepturi la plată 
neutilizate. Pentru a evita asemenea 
situații, perioada prevăzută pentru 
înapoierea drepturilor la plată nefolosite la 
rezerva națională ar trebui stabilită la trei
ani.

Or. fr

Justificare

Le délai de deux ans est trop court, il convient de revenir à la période de trois ans prévue 
dans le règlement 1782/2003.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Elementele principale ale schemei 
unice de plată ar trebui păstrate. În special, 
stabilirea plafoanelor naționale ar trebui să 
garanteze faptul că nivelul total al 
ajutorului și al drepturilor nu depășește 

(25) Elementele principale ale schemei 
unice de plată ar trebui păstrate. În special, 
stabilirea plafoanelor naționale ar trebui să 
garanteze faptul că nivelul total al 
ajutorului și al drepturilor nu depășește 
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constrângerile bugetare actuale. Statele 
membre ar trebui, de asemenea, să inițieze 
o rezervă națională care să poată fi 
folosită pentru a facilita participarea noilor 
agricultori la sistem sau să ia în considerare 
nevoile specifice din anumite regiuni. Ar 
trebui stabilite norme privind transferul și 
utilizarea drepturilor la plată pentru a evita 
transferul cu caracter speculativ și 
acumularea de drepturi la plată în absența 
unei baze agricole corespunzătoare. 

constrângerile bugetare actuale. În cazul în 
care, la sfârșitul unui exercițiu financiar, 
se constată că, într-un stat membru, există 
o marjă între sumele cheltuite efectiv și 
plafonul național, diferența reintră în 
rezerva națională. Statele membre ar 
trebui să utilizeze această rezervă pentru a 
facilita participarea noilor agricultori, a 
tinerilor, a întreprinderilor familiale sau a 
agricultorilor prioritari la sistem sau să ia 
în considerare nevoile specifice din 
anumite regiuni. Ar trebui stabilite norme 
privind transferul și utilizarea drepturilor la 
plată pentru a evita transferul cu caracter 
speculativ și acumularea de drepturi la 
plată în absența unei baze agricole 
corespunzătoare. 

Or. fr

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) În urma integrării ajutorului anterior 
decuplat pentru piață în schema unică de 
plată, valoarea drepturilor la plată a avut la 
bază, în acele state membre care au optat 
pentru o punere în aplicare de tip istoric, 
nivelul individual al ajutorului anterior. 
Odată cu trecerea anilor de la introducerea 
schemei unice de plată și în urma integrării 
succesive a unor sectoare suplimentare în 
schema unică de plată, este din ce în ce mai 
greu de justificat legitimitatea existenței 
unor diferențe individuale semnificative în 
ceea ce privește nivelul de ajutor, diferențe 
care au la bază doar ajutorul anterior. Din 
acest motiv, statelor membre care au ales 
modelul istoric de punere în aplicare ar 
trebui să li se permită, în anumite condiții, 
să reexamineze drepturile la plată alocate, 
în scopul aproximării valorii lor unitare, 

(28) În urma integrării ajutorului anterior 
decuplat pentru piață în schema unică de 
plată, valoarea drepturilor la plată a avut la 
bază, în acele state membre care au optat 
pentru o punere în aplicare de tip istoric, 
nivelul individual al ajutorului anterior. 
Odată cu trecerea anilor de la introducerea 
schemei unice de plată și în urma integrării 
succesive a unor sectoare suplimentare în 
schema unică de plată, este din ce în ce mai 
greu de justificat legitimitatea existenței 
unor diferențe individuale semnificative în 
ceea ce privește nivelul de ajutor, diferențe 
care au la bază doar ajutorul anterior. Din 
acest motiv, statelor membre care au ales 
modelul istoric de punere în aplicare ar 
trebui să li se permită, în anumite condiții, 
să reexamineze drepturile la plată alocate, 
în scopul aproximării valorii lor unitare, 
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respectând, în același timp, principiile 
generale ale legislației comunitare și 
obiectivele politicii agricole comune. În 
acest context, statele membre pot lua în 
considerare particularitățile suprafețelor 
geografice în momentul stabilirii unor 
valori mai apropiate. Egalizarea drepturilor 
la plată ar trebui să aibă loc pe parcursul 
unei perioade adecvate de tranziție și în 
cadrul unui interval limitat de reduceri, 
pentru a permite agricultorilor să se 
adapteze în mod rezonabil la nivelurile de 
ajutor în schimbare.

respectând, în același timp, principiile 
generale ale legislației comunitare și 
obiectivele politicii agricole comune. În 
acest context, statele membre pot lua în 
considerare particularitățile suprafețelor 
geografice în momentul stabilirii unor 
valori mai apropiate. Egalizarea drepturilor 
la plată ar trebui să aibă loc pe parcursul 
unei perioade adecvate de tranziție, în 
funcție de ritmul ales de fiecare stat 
membru, și în cadrul unui interval limitat 
de reduceri, pentru a permite agricultorilor 
să se adapteze în mod rezonabil la 
nivelurile de ajutor în schimbare.

Or. fr

Justificare

Il convient de laisser plus de flexibilité aux Etats membres.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) În temeiul reformei din 2003, statele 
membre au beneficiat de opțiunea de a 
pune în aplicare schema unică de plată prin 
intermediul punerii în aplicare de tip istoric 
sau regional. Începând din acel moment, 
statele membre au avut ocazia să evalueze 
efectele alegerilor lor în ceea ce privește 
adecvarea lor economică și administrativă. 
În consecință, statelor membre ar trebui să 
li se dea șansa să își reexamineze opțiunea 
inițială în urma experienței acumulate. Din 
acest motiv, pe lângă posibilitatea de a 
egaliza valoarea drepturilor la plată, statele 
membre care au pus în aplicare modelul 
istoric ar trebui autorizate să treacă la 
modelul regional. Mai mult, statelor 
membre care au ales să pună în aplicare 
modelul regional ar trebui să li se dea 

(29) În temeiul reformei din 2003, statele 
membre au beneficiat de opțiunea de a 
pune în aplicare schema unică de plată prin 
intermediul punerii în aplicare de tip istoric 
sau regional. Începând din acel moment, 
statele membre au avut ocazia să evalueze 
efectele alegerilor lor în ceea ce privește 
adecvarea lor economică și administrativă. 
În consecință, statelor membre ar trebui să 
li se dea șansa să își reexamineze opțiunea 
inițială în urma experienței acumulate. Din 
acest motiv, pe lângă posibilitatea de a 
egaliza valoarea drepturilor la plată, statele 
membre care au pus în aplicare modelul 
istoric ar trebui autorizate să treacă la 
modelul regional. Mai mult, statelor 
membre care au ales să pună în aplicare 
modelul regional ar trebui să li se dea 
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posibilitatea să-și reexamineze deciziile în 
anumite condiții, cu scopul de a aproxima 
valoarea drepturilor la plată în conformitate 
cu anumite etape prestabilite, respectând, 
în același timp, principiile generale ale 
legislației comunitare și obiectivele 
politicii agricole comune. Aceste schimbări 
ar trebui să aibă loc pe parcursul unei 
perioade de tranziție adecvate și în cadrul 
unui interval limitat de reduceri, pentru a 
permite agricultorilor să se adapteze în 
mod rezonabil la nivelurile de ajutor în 
schimbare.

posibilitatea să-și reexamineze deciziile în 
anumite condiții, cu scopul de a aproxima 
valoarea drepturilor la plată în conformitate 
cu anumite etape prestabilite, respectând, 
în același timp, principiile generale ale 
legislației comunitare și obiectivele 
politicii agricole comune. Egalizarea 
drepturilor la plată ar trebui să aibă loc pe 
parcursul unei perioade adecvate de 
tranziție, în funcție de ritmul ales de 
fiecare stat membru, și în cadrul unui 
interval limitat de reduceri, pentru a 
permite agricultorilor să se adapteze în 
mod rezonabil la nivelurile de ajutor în 
schimbare.

Or. fr

Justificare

Il convient de laisser plus de flexibilité aux Etats membres.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 a 
permis statelor membre, odată cu 
introducerea unei scheme unice de plată, să 
excludă anumite plăți din sistemul în 
cauză. În același timp, articolul 64 alineatul 
(3) din regulamentul în cauză a prevăzut 
posibilitatea reexaminării opțiunilor 
prevăzute în secțiunile 2 și 3 din capitolul 
5, titlul III, în contextul evoluțiilor pieței și 
al celor structurale. O analiză a experienței 
relevante indică faptul că decuplarea atrage 
după sine flexibilitate în alegerea făcută de 
producători, permițându-le să ia decizii cu 
privire la producție pe baza profitabilității 
și a răspunsului pieței. Acesta este în mod 
special cazul sectoarelor culturilor arabile, 
al hameiului și al semințelor și într-o 

(30) Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 a 
permis statelor membre, odată cu 
introducerea unei scheme unice de plată, să 
excludă anumite plăți din sistemul în 
cauză. În același timp, articolul 64 alineatul 
(3) din regulamentul în cauză a prevăzut 
posibilitatea reexaminării opțiunilor 
prevăzute în secțiunile 2 și 3 din capitolul 
5, titlul III, în contextul evoluțiilor pieței și 
al celor structurale. O analiză a experienței 
relevante indică faptul că decuplarea atrage 
după sine flexibilitate în alegerea făcută de 
producători, permițându-le să ia decizii cu 
privire la producție pe baza profitabilității 
și a răspunsului pieței. Acesta este în mod 
special cazul sectoarelor culturilor arabile, 
al hameiului și al semințelor și într-o 



PE407.775v01-00 18/89 PR\727224RO.doc

RO

anumită măsură, și al sectorului cărnii de 
vită. În consecință, plățile parțial cuplate în 
sectoarele în cauză ar trebui integrate în 
schema unică de plată. Pentru ca 
agricultorii din sectorul cărnii de vită să se 
alinieze treptat noilor acorduri privind 
ajutorul ar trebui să se prevadă o integrare 
treptată a primei speciale pentru animalele 
mascul și a primei de sacrificare. Având în 
vedere faptul că plățile parțial cuplate din 
sectoarele fructelor și legumelor au fost 
recent introduse, și doar ca măsură de 
tranziție, nu este necesară reexaminarea 
acestor sisteme.

anumită măsură, și al sectorului cărnii de 
vită. În consecință, plățile parțial cuplate în 
sectoarele în cauză ar trebui integrate în 
schema unică de plată. Pentru ca 
agricultorii din sectorul cărnii de vită să se 
alinieze treptat la noile acorduri privind 
ajutorul ar trebui să se prevadă o integrare 
treptată a primei speciale pentru bovinele 
mascule și a primei de sacrificare pentru 
bovine, cu excepția vițeilor. Având în 
vedere faptul că plățile parțial cuplate din 
sectoarele fructelor și legumelor au fost 
recent introduse, și doar ca măsură de 
tranziție, nu este necesară reexaminarea 
acestor sisteme.

Or. fr

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Les productions animales et le secteur bovin en particulier connaissent de graves difficultés.
Il convient dès lors de maintenir le soutien non seulement pour la vache allaitante mais aussi 
pour l'abattage des veaux.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a utiliza până la 10% din 
plafoanele lor pentru acordarea ajutorului 
specific, în cazuri bine definite. Un astfel 
de ajutor ar trebui să dea statelor membre 
posibilitatea de a rezolva problemele 
referitoare la mediu și de a îmbunătăți 
calitatea și comercializarea produsele 
agricole. Ajutorul specific ar trebui, de 
asemenea, să fie disponibil în vederea 
atenuării consecințelor eliminării treptate a 
cotelor de lapte și ale decuplării ajutorului, 
în special în sectoarele sensibile. Având în 
vedere importanța crescândă a gestionării 
eficiente a factorilor de risc, statelor 
membre ar trebui să li se ofere 
posibilitatea de a contribui financiar la 
primele pe care agricultorii le plătesc 
pentru asigurarea culturilor, precum și la 
finanțarea compensațiilor financiare ale 
unor pierderi economice în cazul unor 
boli ale animalelor sau ale plantelor. În 
vederea respectării obligațiilor 
internaționale ale Comunității, resursele 
care ar putea fi folosite pentru orice măsură 
privind ajutorul cuplat ar trebui limitate la 
un nivel adecvat. Condițiile aplicabile 
contribuțiilor financiare la asigurările 
pentru culturi și la compensările legate de 
daune provocate de bolile animalelor sau 
ale plantelor ar trebui stabilite în 

(32) Statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a utiliza până la 10% din 
plafoanele lor pentru acordarea ajutorului 
specific, în cazuri bine definite. Un astfel 
de ajutor ar trebui să dea statelor membre 
posibilitatea de a rezolva problemele 
referitoare la mediu și de a îmbunătăți 
calitatea și comercializarea produsele 
agricole. Ajutorul specific ar trebui, de 
asemenea, să fie disponibil în vederea 
atenuării consecințelor eliminării treptate a 
cotelor de lapte și ale decuplării ajutorului, 
în special în sectoarele sensibile. În 
vederea respectării obligațiilor 
internaționale ale Comunității, resursele 
care ar putea fi folosite pentru orice măsură 
privind ajutorul cuplat ar trebui limitate la 
un nivel adecvat. 
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consecință.

Or. fr

Justificare

Il y a lieu d'accroître jusqu'à 15 % la possibilité offerte aux Etats membres, toutefois il semble 
opportun que 10 % puissent être utilisé pour faire face à des tels problèmes tels que 
l'amélioration de la qualité d’atténuer les conséquences de la suppression  du découplage des 
aides dans certains secteurs particulièrement sensibles et que 5 % le soient pour l'assurance 
récolte, les organismes professionnels et le fonds de mutualisation afin d'assurer un soutien 
adéquat à ces trois mesures.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 32a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32a) Având în vedere importanța 
crescândă a gestionării eficiente a 
factorilor de risc, statele membre ar trebui 
să fie autorizate să utilizeze o rată 
suplimentară de 5% din plafoanelor lor, 
pentru a contribui financiar la primele pe 
care agricultorii le plătesc pentru 
asigurarea culturilor, precum și la 
finanțarea compensațiilor financiare ale 
unor pierderi economice în cazul unor 
boli ale animalelor sau ale plantelor. 

Or. fr

Justificare

Il convient d'assurer un soutien adéquat pour ces deux mesures qui sont nécessaires pour 
faire face à l'instabilité qui peut affecter les marchés agricoles.
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Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 32b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32b) Statele membre care nu doresc să 
utilizeze aceste ajutoare specifice, în 
totalitate sau parțial, ar trebui autorizate 
să utilizeze cuantumurile rămase la 
consolidarea programelor de dezvoltare 
rurală. Cu toate acestea, având în vedere 
că sumele rămase în cadrul primului 
pilon trebuie acoperite în totalitate din 
bugetul comunitar, în cazul în care aceste 
sume se transferă în al doilea pilon, acest 
lucru ar trebui să fie posibil fără 
cofinanțare națională.

Or. fr

Justificare

Il y a lieu de plus en plus de s'affranchir de ces notions de Ier et de IIème pilier. Il ne faut pas 
en affaiblir un pour renforcer l'autre mais bien d'utiliser les fonds là où ils seront les plus 
utiles, c'est pourquoi, il convient de permettre aux Etats membres, qui souhaitent ne pas 
utiliser tout ou partie des montants résultant des articles 68 et 68 bis, de choisir de renforcer 
leurs programmes de développement rural mais sans cofinancement.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36 ) Decuplarea ajutorului direct și 
introducerea schemei unice de plată au fost 
elemente esențiale în procesul de reformă a 
politicii agricole comune. Cu toate acestea, 
în 2003 s-au găsit mai multe motive în 
favoarea păstrării ajutorului specific pentru 
un anumit număr de culturi. Experiența 
câștigată prin punerea în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, 

(36) Decuplarea ajutorului direct și 
introducerea schemei unice de plată au fost 
elemente esențiale în procesul de reformă a 
politicii agricole comune. Cu toate acestea, 
în 2003 s-au găsit mai multe motive în 
favoarea păstrării ajutorului specific pentru 
un anumit număr de culturi. Experiența 
câștigată prin punerea în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, 
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împreună cu evoluția situației pieței, indică 
faptul că sistemele care au fost păstrate în 
afara schemei unice de plată în 2003 pot fi 
acum integrate în sistemul în cauză, cu 
scopul de a promova o agricultură mai 
orientată spre piață și mai durabilă. Acesta 
este în special cazul sectorului uleiului de 
măsline, caz în care a fost pusă în aplicare 
doar o parte marginală a ajutorului. Este, 
de asemenea, și cazul plăților pentru grâu 
dur, plante proteaginoase, orez, amidon de 
cartofi și fructe cu coajă lemnoasă, cazuri 
în care eficacitatea tot mai mică a plăților 
cuplate rămase sprijină opțiunea decuplării. 
În cazul inului ar trebui, de asemenea, să 
se elimine ajutorul pentru prelucrare și să 
se integreze sumele aferente în schema 
unică de plată. În ceea ce privește orezul, 
furajele uscate, cartofii pentru amidon și 
inul, ar trebui asigurată o perioadă de 
tranziție pentru a le garanta trecerea cât 
mai lipsită de probleme la ajutorul 
decuplat. În ceea ce privește fructele de 
coajă lemnoasă, statele membre ar trebui să 
aibă posibilitatea de a continua să plătească 
partea națională a ajutorului printr-o 
modalitate cuplată, pentru a amortiza 
efectele decuplării.

împreună cu evoluția situației pieței, indică 
faptul că sistemele care au fost păstrate în 
afara schemei unice de plată în 2003 pot fi 
acum integrate în sistemul în cauză, cu 
scopul de a promova o agricultură mai 
orientată spre piață și mai durabilă. Acesta 
este în special cazul sectorului uleiului de 
măsline, caz în care a fost pusă în aplicare 
doar o parte marginală a ajutorului. Este, 
de asemenea, și cazul plăților pentru grâu 
dur, orez, amidon de cartofi și fructe cu 
coajă lemnoasă, cazuri în care eficacitatea 
tot mai mică a plăților cuplate rămase 
sprijină opțiunea decuplării. În ceea ce 
privește orezul, cartofii pentru amidon și 
inul, ar trebui asigurată o perioadă de 
tranziție pentru a le garanta trecerea cât 
mai lipsită de probleme la ajutorul 
decuplat. În ceea ce privește fructele de 
coajă lemnoasă, statele membre ar trebui să 
aibă posibilitatea de a continua să plătească 
partea națională a ajutorului printr-o 
modalitate cuplată, pentru a amortiza 
efectele decuplării.

Or. fr

Justificare

Les fourrages séchés sont encadrés par une OCM qui fait l'objet d'une évaluation dont les 
résultats ne sont pas encore connus. Par ailleurs, supprimer l'aide couplée aux protéagineux 
risquerait d'aggraver encore plus la chute des surfaces cultivées. Ces deux suppressions 
seraient dommageables au secteur des productions animales car elles risqueraient 
d'entraîner une rupture des disponibilités protéiniques dans l'alimentation animale.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Ca o consecință a integrării de noi 
sisteme în schema unică de plată, ar trebui 

(37) Ca o consecință a integrării de noi 
sisteme în schema unică de plată, ar trebui 
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prevăzut un calcul al noului nivel de ajutor 
individual pe venit în cadrul sistemului în 
cauză. În cazul fructelor cu coajă 
lemnoasă, al amidonului de cartofi, al 
inului și al furajelor uscate, o asemenea 
creștere ar trebui acordată pe baza 
ajutorului pe care l-au obținut agricultorii 
în anii cei mai recenți. Cu toate acestea, în 
cazul integrării plăților care până acum au 
fost excluse parțial din schema unică de 
plată, statelor membre ar trebui să li se 
ofere opțiunea de a utiliza perioadele de 
referință inițiale.

prevăzut un calcul al noului nivel de ajutor 
individual pe venit în cadrul sistemului în 
cauză. În cazul fructelor cu coajă 
lemnoasă, al amidonului de cartofi și al 
inului, o asemenea creștere ar trebui 
acordată pe baza ajutorului pe care l-au 
obținut agricultorii în anii cei mai recenți. 
Cu toate acestea, în cazul integrării plăților 
care până acum au fost excluse parțial din 
schema unică de plată, statelor membre ar 
trebui să li se ofere opțiunea de a utiliza 
perioadele de referință inițiale.

Or. fr

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

d) sisteme de ajutor pentru agricultorii care 
produc orez, cartofi pentru amidon, 
bumbac, zahăr, fructe și legume, carne de 
oaie și de capră, carne de vită și mânzat;

d) sisteme de ajutor pentru agricultorii care 
produc orez, plante proteaginoase, cartofi 
pentru amidon, bumbac, zahăr, fructe și 
legume, tutun, carne de oaie și de capră, 
carne de vită și mânzat;

Or. fr

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) „agricultor care deține drepturi la 
plată”: agricultor căruia i-au fost 
atribuite sau transferate definitiv drepturi 
la plată;

Or. fr
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Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) „mare beneficiar”: persoană fizică 
sau juridică care beneficiază de peste 
500 000 EUR sub forma plăților prevăzute 
în anexa I;

Or. fr

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) „regiune”: un stat membru, o regiune 
din cadrul unui stat membru sau o zonă 
geografică din cadrul unui stat membru 
care prezintă caracteristici și/sau 
dezavantaje structurale specifice, la 
alegerea statului membru în cauză;

Or. fr

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) siguranța la locul de muncă,

Or. fr

Justificare

Il convient de rétablir cette disposition qui figurait déjà dans la proposition de réforme de la 
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Commission en 2003

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Il convient de ne pas limiter le choix des Etats membres aux normes prévues à l'annexe III 
mais de leur donner la possibilité de prendre également en compte des spécificités 
agronomiques qui leur sont propres.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 2009: 7 %, (a) 2009: 5 %,

Or. fr
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Justificare

Cet amendement reprend la disposition figurant dans la résolution du PE du 12 mars 2008 
qui a été adoptée à une très large majorité.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 2010: 9 %, (b) 2010: 5 %,

Or. fr

Justificare

Cet amendement reprend la disposition figurant dans la résolution du PE du 12 mars 2008 
qui a été adoptée à une très large majorité.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1– litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) 2011: 11 %, (c) 2011: 5 %,

Or. fr

Justificare

Cet amendement reprend la disposition figurant dans la résolution du PE du 12 mars 2008 
qui a été adoptée à une très large majorité.



PR\727224RO.doc 27/89 PE407.775v01-00

RO

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) 2012: 13 % (d) 2012: 5 %

Or. fr

Justificare

Cet amendement reprend la disposition figurant dans la résolution du PE du 12 mars 2008 
qui a été adoptée à une très large majorité.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(- a) cuantumurile între 10 000 și 99 999 
EUR, cu 1 procent, 

Or. fr

Justificare

Dans sa résolution du 12 mars, le PE a, à une écrasante majorité, proposé une modulation 
progressive avec une indication précise des seuils, il y a lieu de traduire ici ses orientations.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cuantumurile între 100 000 și 199 999 
EUR, cu 3 procente,

(a) cuantumurile între 100 000 și 199 999 
EUR, cu 2 procente, 

Or. fr
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Justificare

Dans sa résolution du 12 mars, le PE a, à une écrasante majorité, proposé une modulation 
progressive avec une indication précise des seuils, il y a lieu de traduire ici ses orientations.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cuantumurile între 200.000 și 199 999 
EUR, cu 6 procente,

(b) cuantumurile între 200 000 și 299 999 
EUR, cu 3 procente,

Or. fr

Justificare

Dans sa résolution du 12 mars, le PE a, à une écrasante majorité, proposé une modulation 
progressive avec une indication précise des seuils, il y a lieu de traduire ici ses orientations.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2– litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cuantumurile de 300 000 EUR sau mai 
mult, cu 9 procente.

(c) cuantumurile de 300 000 EUR sau mai 
mult, cu 4 procente.

Or. fr

Justificare

Dans sa résolution du 12 mars, le PE a, à une écrasante majorité, proposé une modulation 
progressive avec une indication précise des seuils, il y a lieu de traduire ici ses orientations.
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Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Valoarea maximă a plăților prevăzute 
în anexa I se stabilește la 500 000 EUR pe 
exploatație. 

Or. fr

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Prin derogare de la alineatul (2a), un 
stat membru poate decide, pentru un an 
calendaristic dat, să adauge la acest 
plafon costurile salariale asociate 
lucrătorilor care plătesc contribuții la 
asigurările sociale, în cursul anului 
respectiv. 

Or. fr

Justificare

S’il convient de fixer un plafond d’aides par exploitation, ceci doit se faire en prenant en 
compte le facteur emploi.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Alineatele (1) și (2) nu se aplică plăților 
directe acordate agricultorilor din 

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

departamentele franceze de peste mări, din 
Azore și Madeira, din Insulele Canare și 
din insulele Mării Egee.

Or. fr

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sumele care corespund reducerii de 5 
procente sunt alocate statelor membre în 
cauză, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 128 alineatul (2) pe 
baza următoarelor criterii:

Sumele obținute din aplicarea modulării
sunt alocate statelor membre în cauză, în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 128 alineatul (2) pe baza 
următoarelor criterii:

Or. fr

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Sumele obținute în urma aplicării
articolului 7 alineatele (2)și (2a) sunt 
folosite în conformitate cu articolul 69 
alineatul (5a) din Regulamentul (CE) nr. 
1698/2005.

Or. fr
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Justificare

Ces montants doivent être utilisés prioritairement pour le financemement des actions liées 
aux nouveaux défis.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Sumele obținute în urma aplicării 
articolului 7 alineatul (2a) sunt alocate 
statului membru în care au fost generate, 
în conformitate procedura prevăzută la 
articolul 128 alineatul (2). 

Or. fr

Justificare

Les montants résultant du plafonnement doivent être utilisés au sein de l’Etat membre où ils 
ont été générés.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 7 se aplică în cazul 
agricultorilor dintr-un nou stat membru 
în orice an calendaristic dat în cazul în 
care nivelul plăților directe aplicabile în 
statul membru în cauză pentru anul 
calendaristic în cauză în temeiul 
articolului 110 nu este sub nivelul din 
statele membre altele decât noile state 
membre, luând în considerare toate 
reducerile puse în aplicare în temeiul 
articolului 7 alineatul (1).

Orice sumă obținută în urma aplicării 
articolului 68b se alocă noului stat 
membru în care a fost generată în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 128 alineatul (2). Sumele în 
cauză sunt folosite în conformitate cu 
articolul 69 alineatul (5a) din 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.

(2) În cazul în care articolul 7 se aplică în 
cazul agricultorilor dintr-un nou stat 
membru, procentajul aplicabil în temeiul 
articolului 7 alineatul (1) este limitat la 
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diferența dintre nivelul plăților directe 
aplicabile statului respectiv în temeiul 
articolului 110 și nivelul din statele 
membre altele decât noile state membre, 
luând în considerare toate reducerile puse 
în aplicare în temeiul articolului 7 
alineatul (1).
(3) În cazul în care reducerile prevăzute 
la articolul 7 se pun în aplicare în cazul 
agricultorilor dintr-un nou stat membru, 
agricultorului în cauză nu i se vor acorda 
plățile directe naționale complementare 
prevăzute la articolul 120. 
(4) Orice sumă care rezultă în urma 
articolului 7 alineatele (1) și (2) se alocă 
noului stat membru în care a fost obținută 
în conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 128 alineatul (2). Sumele în 
cauză sunt folosite în conformitate cu 
articolul 69 alineatul (5a) din 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.

Or. fr

Justificare

Cet amendement est lié à ceux relatifs à l’article 7§1. En effet, les dispositions proposées ici 
par la Commission en ce qui concerne la modulation dans les nouveaux Etats membres n’ont 
de sens durant la période transitoire que si les propositions de la Commission relatives aux 
montants de la modulation à appliquer dans le reste de l’UE ne sont pas modifiées. Par 
ailleurs, Les nouveaux Etats membres qui ne souhaitent pas utiliser, partiellement ou 
totalement, les possibilités offertes par les articles 68 et 68bis  doivent pouvoir affecter les 
montants qui en résultent à des mesures relevant du développement rural et ce sans 
cofinancement.

Amendamentul 43

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 

Sumele care rezultă din aplicarea 
reducerilor sau excluderilor în caz de 
nerespectare a prevederilor din capitolul 1 
se înapoiază FEGA. Statele membre pot 
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păstra 25 % din respectivele sume. păstra 50 % din respectivele sume. Sumele 
astfel obținute sunt vărsate la rezerva 
națională.

Or. fr

Justificare

Il faut encourager les Etats membres à veiller au respect des mesures agro-
environnementales sans que toutefois les montants récupérés soient utilisés ailleurs que dans 
le secteur agricole.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În vederea aplicării altor sisteme 
comunitare sau naționale decât cele 
enumerate în anexa V, statele membre pot 
integra unul sau mai multe elemente ale 
sistemului integrat în propriile proceduri de 
administrare și control.

(2) În vederea aplicării altor sisteme 
comunitare sau naționale decât cele 
enumerate în anexa VI, statele membre pot 
integra unul sau mai multe elemente ale 
sistemului integrat în propriile proceduri de 
administrare și control.

Or. fr

Justificare

Il s'agit ici de corriger une erreur dans le texte de la Commission.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Capitolul 5 – articolul 29a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29a
Sistemul simplificat

(1) Statele membre pot institui un sistem 
simplificat. Participarea în cadrul acestui 
sistem este facultativă și nu se aplică 
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decât la cererea expresă a solicitantului.
(2) Solicitanții au acces la acest sistem 
dacă au beneficiat de cel puțin unul dintre
ajutoarele prevăzute în anexa I, în toți cei 
trei ani care precedă anul în care este 
prezentată cererea.
(3) Cuantumul pe care un agricultor îl 
poate primi în conformitate cu acest 
sistem este reprezentat de cea mai mare 
dintre următoarele două sume:
(a) media cuantumurilor primite în cursul 
celor trei ani care precedă cererea sau
(b) totalul cuantumurilor primite în 
cursul anului care precedă anul în care se 
prezintă cererea.
(4) Cuantumul prevăzut la alineatul (3) 
nu este mai mare de 500 EUR. 
Cuantumul corespunzător din cadrul 
sistemului simplificat este vărsat, sub 
forma unei sume forfetare, la fiecare doi 
ani, începând cu anul în care este 
prezentată cererea de înscriere în sistem. 
Cuantumul nu este mai mare de 
1 000 EUR. 
Solicitanții care au dreptul la un cuantum 
mai mare în cadrul schemei unice de 
plată sau sub forma oricărui alt ajutor 
dintre cele menționate în anexa I pot 
alege să facă parte din sistemul 
simplificat, în condițiile în care acceptă să 
primească, la fiecare doi ani, o sumă
forfetară care să nu depășească acest 
plafon.
Beneficiarii sistemului simplificat pot 
renunța la acesta conform condițiilor 
stabilite în [regulamentul de aplicare].
(5) Gestionarea sistemului simplificat 
poate fi asigurată de organismele 
interprofesionale, organizațiile de 
producători , cooperativele agricole și/sau 
alte organisme private autorizate de statul 
membru în cauză.

Or. fr
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Justificare

Un régime simplifié basé sur un versement forfaitaire tout les deux ans est en mesure de 
limiter les charges administratives liées au versement des soutiens communautaires tout en 
n'excluant pas les petits bénéficiaires.  

Amendamentul 46

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: 

eliminat

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

Or. fr

Justificare

Pour la limite financière, un régime simplifié est proposé via l'amendement portant sur 
l'article -29. Pour ce qui est des limites de surface, il convient de laisser le régime actuel en 
vigueur.
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Amendamentul 47

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.

Or. fr

Justificare

Il convient de restreindre au maximum  le versement de soutiens  à des bénéficiaires n’ayant 
qu’un rapport très lointain avec l’activité agricole productive.

Amendamentul 48

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 1 
martie al anului calendaristic următor. 

Or. en

Justificare

Experiences in recent calendar year have showed delay in payments. Farmers should at least 
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receive compensation if payments are delayed.

Amendamentul 49

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) Plata integrală, sub forma a maximum 
două plăți periodice, 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 Prima 
plată periodică, reprezentând maximum 
50% din cuantumul total datorat estimat, 
poate fi efectuată înainte de finalizarea 
controalelor.

Or. en

Justificare

The principle of eligibility for payment after controls only makes sense. The draftsman would 
however prefer to pay a part in advance.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere vreunei dispoziții 
specifice din cadrul sistemelor de ajutor 
individual, nu se efectuează nicio plată în 
favoarea beneficiarilor pentru care se 
stabilește că au creat în mod artificial 
condițiile necesare pentru obținerea acestor 
plăți, în vederea obținerii unui avantaj 
contrar obiectivelor respectivului sistem de 
ajutoare.

Fără a aduce atingere vreunei dispoziții 
specifice din cadrul sistemelor de ajutor 
individual, nu se efectuează nicio plată în 
favoarea beneficiarilor pentru care se 
stabilește că au creat în mod artificial 
condițiile necesare pentru obținerea acestor 
plăți sau pentru evitarea reducerilor 
prevăzute la articolul 7, în vederea 
obținerii unui avantaj contrar obiectivelor 
respectivului sistem de ajutoare.
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Or. fr

Justificare

Il s'agit également de s'en prendre aux ceux qui voudraient contourner la modulation.

Amendamentul 51

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.

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

Or. fr

Justificare

Il convient de ne pas laisser à la Commission seule le pouvoir de modifier à sa guise les 
règles du jeu.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul prezentului titlu, prin 
agricultori care dețin drepturi la plată se 
înțelege agricultori cărora le-au fost 
alocate sau transferate definitiv drepturi 
la plată.

eliminat

Or. fr
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Justificare

Cette définition figure désormais à l'article 2 qui reprend les définitions nécessaires à la 
compréhension du présent règlement.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 37 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În lipsa unor dispoziții contrare, drepturile 
la plată pe hectar nu se modifică.

(1) În lipsa unor dispoziții contrare, 
drepturile la plată pe hectar nu se modifică.

Or. fr

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 37 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia, conform procedurii prevăzute la 
articolul 128 alineatul (2) din prezentul 
regulament, stabilește norme pentru 
modificarea drepturilor la plată, în special 
în cazul fracțiunilor de drepturi.

(2) Dacă agricultorul care a primit o plată 
directă în perioada de referință își 
modifică statutul sau denumirea juridică 
în cursul acestei perioade sau cel târziu la 
31 decembrie a anului precedent anului 
de aplicare a schemei unice de plată, 
acesta are acces la schema unică de plată 
în aceleași condiții ca și agricultorul care 
gestiona inițial exploatația.
(3) Dacă au avut loc fuziuni în perioada 
de referință sau cel târziu la 31 decembrie 
al anului precedent anului de aplicare a 
schemei unice de plată, agricultorul care 
gestionează noua exploatație are acces la 
schema unică de plată în aceleași condiții 
ca agricultorii care gestionau exploatațiile 
inițiale.
Dacă au avut loc scindări în perioada de 
referință sau cel târziu la 31 decembrie al 
anului precedent anului de aplicare a 
schemei unice de plată, agricultorii care 
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gestionează exploatațiile au acces în mod 
proporțional la schema unică de plată în 
aceleași condiții ca agricultorul care 
gestiona exploatația inițială.

Or. fr

Justificare

Il s'agit ici de reprendre les dispositions prévues au règlement 1782/2003 qui sont beaucoup 
plus claires et précises.

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă este cazul, statul membru aplică o 
reducere liniară valorilor de referință, 
pentru a asigura respectarea plafonului 
propriu.

(2) Dacă este cazul, statul membru aplică 
un procent de reducere liniară valorilor de 
referință, pentru a asigura respectarea 
plafonului propriu.

Or. fr

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre creează o rezervă 
națională care conține diferența dintre 
plafonul stabilit în anexa VIII și valoarea 
totală a tuturor drepturilor la plată alocate.

(1) Statele membre creează o rezervă 
națională care conține diferența dintre 
plafonul stabilit în anexa VIII și valoarea 
totală a tuturor drepturilor la plată alocate, 
la care eventual se adaugă cuantumurile 
rezultate din aplicarea articolului 27.

Or. fr
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Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, la sfârșitul unui exercițiu 
financiar, se constată că, într-un stat 
membru, ansamblul drepturilor la plată 
alocate efectiv este inferior plafonului 
național prevăzut în anexa VIII, diferența 
este vărsată la rezerva națională.

Or. fr

Justificare

Actuellement, l'argent qui n'est pas dépensé revient dans les caisses de l'Etat  membre et il 
peut être utilisé à des fins n'ayant aucun rapport avec le secteur agricole, il convient donc que 
l'argent initialement prévu pour le secteur agricole soit bien utilisé dans le secteur agricole. .

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot utiliza rezerva 
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.

(2) Statele membre pot utiliza rezerva 
națională pentru a acorda, pe baza unor 
criterii obiective, drepturi la plată 
agricultorilor care desfășoară o activitate 
agricolă și astfel încât să asigure un 
tratament egal al agricultorilor și să evite 
denaturarea pieței și a concurenței. Statele 
membre pot acorda prioritate în special 
noilor sosiți, tinerilor agricultori, 
exploatațiilor familiale sau altor 
agricultori prioritari.

Or. fr

Justificare

Il s'agit ici pour l'essentiel de reprendre les mêmes critères que ceux qu'utilisent la 
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Commission dans son article 95 (Réserve nationale de droits à prime).

Amendamentul 59

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 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.

Or. fr

Justificare

Il convient de laisser plus de flexibilité aux Etats membres.

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Orice drept la plată care nu a fost activat 
pentru o perioadă de 3 ani este alocat 
rezervei naționale, cu excepția cazurilor de 
forță majoră și a circumstanțelor 
excepționale în sensul articolului 36 
alineatul (1).

Or. fr
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Justificare

Le délai de deux ans est trop court. En 2003, la Commission proposait cinq ans, ce qui était 
trop long, la période finalement choisie a été de trois ans, il convient donc de revenir à la 
période figurant dans le règlement 1782/2003.

Amendamentul 61

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,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. 

(1) 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 
criterii obiective și nediscriminatorii. 

Or. fr

Justificare

Il convient de laisser plus de flexibilité aux Etats membres.

Amendamentul 62

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 

Reducerea valorii oricărui drept la plată nu 
este mai mare de 50% din diferența dintre 
valoarea sa inițială și cea finală. 
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etape anuale. 

Or. fr

Justificare

Il convient de laisser plus de flexibilité aux Etats membres.

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 46 – 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. 

(2) Statele membre pot decide să 
revizuiască drepturile la plată la nivelul 
geografic corespunzător, care este stabilit 
în conformitate cu criterii obiective și 
nediscriminatorii, cum ar fi structura 
instituțională și administrativă a acestora,
potențialul agricol regional și/sau 
dezavantajele structurale specifice ale 
unei anumite zone geografice.

Or. fr

Amendamentul 64

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 acestora, potențialul 
agricol regional și/sau dezavantajele 
structurale specifice ale unei anumite 
zone geografice.

Or. fr
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Justificare

Il convient de laisser plus de flexibilité aux Etats membres.

Amendamentul 65

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.

Or. fr

Justificare

L'emploi comme d'autres facteurs doivent pouvoir être pris en compte, comme cela est 
d'ailleurs prévu au point 6 de l'annexe 2 de la décision 1994/800 relative à l'OMC.

Amendamentul 66

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 

(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 criterii obiective și 
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și nediscriminatorii. nediscriminatorii. 

Or. fr

Justificare

Il convient de laisser plus de flexibilité aux Etats membres.

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 49 − alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

(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 criterii obiective și nediscriminatorii.

Or. fr

Justificare

Il convient de laisser plus de flexibilité aux Etats membres.

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Reducerea valorii oricărui drept la plată (3) Reducerea valorii oricărui drept la plată 
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nu va depăși în niciuna din etapele anuale 
prevăzute la alineatele (1) și (2) 50% din 
diferența dintre valoarea sa inițială și cea 
aplicabilă în urma punerii în aplicare a 
ultimei etape anuale.

prevăzută la alineatele (1) și (2) nu va 
depăși 50% din diferența dintre valoarea sa 
inițială și cea finală.

Or. fr

Justificare

Il convient de laisser plus de flexibilité aux Etats membres.

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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. 

(4) Statele membre pot decide să 
reexamineze drepturile la plată la nivelul 
geografic corespunzător, care este stabilit 
în conformitate cu criterii obiective și 
nediscriminatorii, cum ar fi structura 
instituțională și administrativă a regiunilor,
potențialul agricol regional și/sau 
dezavantajele structurale specifice ale 
unei anumite zone geografice.

Or. fr

Justificare

Il convient de laisser plus de flexibilité aux Etats membres.

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 54 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot să rețină până la 50 % 
din componenta plafoanelor naționale 
prevăzute la articolul 41 care corespunde 

Statele membre pot să rețină până la 100 %
din componenta plafoanelor naționale 
prevăzute la articolul 41 care corespunde 
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plăților pentru carnea de oaie și de capră 
prevăzute în anexa VI la Regulamentul 
(CE) nr. 1782/2003 și vor acorda anual 
agricultorilor o plată suplimentară.

plăților pentru carnea de oaie și de capră 
prevăzute în anexa VI la Regulamentul 
(CE) nr. 1782/2003 și vor acorda anual 
agricultorilor o plată suplimentară.

Or. fr

Justificare

Le secteur ovin et caprin connaît une crise d'une ampleur sans précédent, il faut donc un 
geste fort qui soit à la hauteur de celui prévu pour la vache allaitante. Par ailleurs, cet 
amendement est en cohérence avec la résolution du Parlement européen sur l'avenir du 
secteur ovin et caprin adoptée le 19 juin.

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre care:

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

Plata suplimentară se acordă pentru 
întreținerea vacilor de alăptat în condițiile 
prevăzute în secțiunea 8 din capitolul 1 din 

Plata suplimentară se acordă pentru 
întreținerea vacilor de alăptat în condițiile 
prevăzute în secțiunea 8 din capitolul 1 din 
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titlul IV din prezentul regulament și în 
limitele plafonului stabilit în conformitate 
cu articolul 53 alineatul (2).

titlul IV din prezentul regulament și în 
limitele plafonului stabilit în conformitate 
cu articolul 53 alineatul (2).

(b) în conformitate cu articolul 68 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
1782/2003, au reținut integral sau parțial 
componenta plafoanelor naționale 
prevăzute la articolul 41 din prezentul 
regulament care corespunde primei 
pentru sacrificare pentru viței, prevăzută 
în anexa VI la Regulamentul (CE) 
nr.1782/2003, efectuează anual o plată
suplimentară către agricultori. 
Plata suplimentară se acordă pentru 
sacrificarea vițeilor în condițiile prevăzute 
în secțiunea 8 din capitolul 1 din titlul IV 
din prezentul regulament și în limitele 
plafonului stabilit în conformitate cu 
articolul 53 alineatul (2). 

Or. fr

Justificare

Outre la prime à la vache allaitante, il s'agit de maintenir le couplage de la prime à 
l'abattage des veaux, sans quoi la filière risquerait d'être sérieusement mise en péril.

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

suplimentară către agricultori. Plățile 
suplimentare se acordă pentru sacrificarea 
bovinelor altele decât vițeii și pentru 
deținerea bovinelor mascule, în condițiile 
prevăzute în secțiunea 8 din capitolul 1 din 
titlul IV. Plata suplimentară se efectuează 
la 50% din nivelul aplicat în temeiul 
articolului 68 din Regulamentul (CE) nr. 
1782/2003 și în limitele stabilite în 
conformitate cu articolul 53 alineatul (2) 
din prezentul regulament. 

Or. fr

Justificare

Cet amendement est la conséquence du précédent.

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare nou stat membru aplică un 
procent de reducere liniară a plafonului 
național propriu, cu scopul de a constitui o 
rezervă națională.

(1) Fiecare nou stat membru aplică un 
procent de reducere liniară plafonului 
național propriu, cu scopul de a constitui o 
rezervă națională, la care se adaugă 
eventual sumele obținute în urma 
aplicării articolului 27.

Or. fr

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pe parcursul primului an de punere în (3) Pe parcursul primului an de punere în 
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aplicare a schemei unice de plată, noile 
state membre pot utiliza rezerva națională 
pentru a aloca drepturi la plată, pe baza 
unor criterii obiective și nediscriminatorii 
și astfel încât să asigure un tratament egal 
al agricultorilor și să evite denaturarea 
pieței și a concurenței, pentru agricultorii 
din sectoare specifice, care se află într-o 
situație specială în urma tranziției la 
schema unică de plată. 

aplicare a schemei unice de plată, noile 
state membre pot utiliza rezerva națională 
pentru a aloca drepturi la plată, pe baza 
unor criterii obiective și nediscriminatorii 
și astfel încât să asigure un tratament egal 
al agricultorilor și să evite denaturarea 
pieței și a concurenței, pentru agricultorii 
din sectoare specifice, care se află într-o 
situație specială în urma tranziției la 
schema unică de plată. Statele membre pot 
acorda prioritate în special noilor sosiți, 
tinerilor agricultori, exploatațiilor 
familiale sau altor agricultori prioritari.

Or. fr

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Noile state membre pot utiliza rezerva 
națională pentru a aloca, 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 care fac obiectul programelor de 
restructurare și/sau de dezvoltare 
referitoare la una sau mai multe forme de 
intervenție publică, cu scopul de a evita 
abandonul de teren și/sau pentru a 
compensa dezavantaje specifice 
agricultorilor din regiunile în cauză.

(5) Noile state membre pot utiliza rezerva 
națională pentru a aloca, 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 care fac obiectul programelor de 
restructurare și/sau de dezvoltare 
referitoare la o formă sau alta de 
intervenție publică, cu scopul de a evita 
abandonul de teren și/sau pentru a 
compensa dezavantaje specifice de care 
suferă agricultorii din regiunile în cauză. 
Statele membre pot acorda prioritate în 
special noilor sosiți, tinerilor agricultori, 
exploatațiilor familiale sau altor 
agricultori prioritari.

Or. fr
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Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cuantumurile prevăzute în anexa XI 
care au fost disponibile pentru ajutorul 
cuplat din cadrul sistemelor prevăzute la 
punctul I din anexa X sunt distribuite de 
statele membre între agricultorii din 
sectoarele în cauză, în conformitate cu 
criterii obiective și nediscriminatorii, luând 
în considerare, în special, ajutorul primit de 
agricultorii în cauză, direct sau indirect, în 
cadrul sistemelor de ajutor pertinente pe 
parcursul unui an sau a mai multor ani, în 
perioada cuprinsă între 2005 și 2008.

(1) Cuantumurile prevăzute în anexa XI 
care au fost disponibile pentru ajutorul 
cuplat din cadrul sistemelor prevăzute la 
punctul I din anexa X sunt distribuite de 
statele membre în special între agricultorii 
din sectoarele în cauză, în conformitate cu 
criterii obiective și nediscriminatorii, luând 
în considerare, în special, ajutorul primit de 
agricultorii în cauză, direct sau indirect, în 
cadrul sistemelor de ajutor pertinente pe 
parcursul unui an sau a mai multor ani, în 
perioada cuprinsă între 2005 și 2008.

Or. fr

Justificare

Il faut laisser une certaine marge de manœuvre aux Etats membres car il peut s'avérer 
difficile d'opérer un tel transférer à l'euro près.

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 66 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cuantumurile disponibile pentru ajutorul 
cuplat în cadrul sistemelor prevăzute în 
temeiul punctului II din anexa X sunt 
distribuite de statele membre agricultorilor 
din sectoarele în cauză proporțional cu 
ajutorul primit de agricultorii în cauză în 
cadrul sistemelor de ajutor pertinente în 
perioada 2000-2002. Cu toate acestea, 
statele membre pot alege o perioadă 
reprezentativă mai recentă , în conformitate 
cu criterii obiective și nediscriminatorii. 

Cuantumurile disponibile pentru ajutorul 
cuplat în cadrul sistemelor prevăzute în 
temeiul punctului II din anexa X sunt 
distribuite de statele membre în special 
agricultorilor din sectoarele în cauză 
proporțional cu ajutorul primit de 
agricultorii în cauză în cadrul sistemelor de 
ajutor pertinente în perioada 2000-2002. 
Cu toate acestea, statele membre pot alege 
o perioadă reprezentativă mai recentă , în 
conformitate cu criterii obiective și 
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nediscriminatorii. 

Or. fr

Justificare

Il faut laisser une certaine marge aux Etats membres car il peut s'avérer difficile d'opérer un 
tel transférer à l'euro près.  

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Capitolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

AJUTOR SPECIFIC AJUTOARE SPECIFICE

Or. fr

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 68 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Norme generale Plăți suplimentare

Or. fr
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Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Il convient de supprimer le zonage car ces productions animales  traversent une crise grave 
qui ne se limite pas à certaines zones. De plus, en ce qui concerne le secteur ovin et caprin, 
ceci s'inscrit dans la ligne avancée par le Parlement européen dans sa résolution sur l'avenir 
du secteur ovin et caprin adoptée le 19 juin 2008.

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 1– litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) în regiunile care fac obiectul 
programelor de restructurare și/sau de 
dezvoltare, cu scopul de a evita abandonul 
de teren și/sau de a compensa 
dezavantajele specifice pentru agricultorii 
din zonele în cauză, putând fi acordată 
prioritate în special noilor sosiți, tinerilor 
agricultori, exploatațiilor familiale sau 
altor agricultori prioritari,

Or. fr
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Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) pentru a echipa suprafețe admisibile, 
de ordinul hectarelor, pentru care nu 
există niciun drept la plată, 

Or. fr

Justificare

Certains Etats membres peuvent décider de prendre en compte les terres destinées à la 
production de fruits et légumes, il s'agit donc de leur laisser la liberté de choix.

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Justificare

Il ne s’agit pas évidemment de supprimer cette mesure mais bien de la déplacer dans un 
article spécifique pour lui garantir un soutien adéquat et pour pouvoir la développer dans le 
cadre de l'OCM unique.
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Amendamentul 84

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat 

Or. fr

Justificare

Il ne s’agit pas évidemment de supprimer cette mesure mais bien de la déplacer avec 
l'assurance récolte  dans un article spécifique pour leur garantir un soutien adéquat et pour 
pouvoir les développer dans le cadre de l'OCM unique.

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ajutorul pentru măsurile prevăzute la 
alineatul 1 litera (b) poate fi acordat numai

Ajutorul pentru măsurile prevăzute la 
alineatul 1 litera (b) poate fi acordat numai 
în măsura în care este necesar pentru a 
crea un stimulent pentru menținerea 
nivelurilor actuale ale producției.

Or. fr

Justificare

Il s'agit d'apporter un soutien à des secteurs en difficulté et non pas de leur offrir des 
opportunités pour accroître la production.
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Amendamentul 86

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) după punerea în aplicare completă a 
schemei unice de plată în sectorul în 
cauză în conformitate cu articolele 54, 55 
și 71.

eliminat

Or. fr

Justificare

Pour certains secteurs en difficulté, il convient de pouvoir combiner plusieurs mesures pour  
assurer leur pérennité.

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în măsura în care este necesar pentru 
a crea un stimulent pentru menținerea 
nivelelor actuale ale producției.

eliminat

Or. fr

Justificare

Ce texte est simplement déplacé à la phrase introductive de ce paragraphe.

Amendamentul 88

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Ajutorul din cadrul măsurilor prevăzute 
la alineatul 1 literele (a), (b) și (e) este 

(4) Ajutorul din cadrul măsurilor prevăzute 
la alineatul 1 literele (a) și (b) este limitat 
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limitat la 2,5% din plafoanele naționale 
prevăzute la articolul 41 cărora statele 
membre le pot stabili limite secundare 
pentru fiecare măsură.

la un procent conform Deciziei 94/800/CE 
a Consiliului din 22 decembrie privind 
încheierea, în numele Comunității 
Europene, referitor la domeniile de 
competența sa, a acordurilor obținute în 
cadrul negocierilor comerciale 
multilaterale din Runda Uruguay (1986-
1994)1 (JO L 336, 23.12.1994). Statele 
membre pot stabili limite secundare pentru 
fiecare măsură.
__________
1 JO L 336, 23.12.1994, p. 1.

Or. fr

Justificare

Le chiffre fixé par la Commission est totalement artificiel et de toute manière ne pourra être 
fixé valablement qu'en fonction de l'accord final sur la proposition législative. La seule 
certitude est que le soutien doit être conforme aux engagements pris par la Communauté 
européenne dans le cadre des négociations commerciales  multilatérales de l’Uruguay 
Round, notamment en ce qui concerne la boîte bleue et la clause "de minimis".

Amendamentul 89

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) alineatul (1) literele (a) și (d) ia forma 
unor plăți anuale suplimentare,

(a) alineatul (1) litera (a) ia forma unor 
plăți anuale suplimentare,

Or. fr

Justificare

Voir la justification à l'article 68§1, lettre d).
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Amendamentul 90

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 5 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) alineatul (1) litera (e) ia forma unor 
plăți compensatorii astfel cum este 
menționat la articolul 70.

eliminat

Or. fr

Justificare

Voir la justification à l'article 68§1, lettre e).

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Transferul drepturilor la plată cu 
valori unitare majorate și a drepturilor 
suplimentare la plată prevăzute la 
alineatul 5 litera (c) poate fi permis numai 
în cazul în care drepturile transferate sunt 
însoțite de transferul unui număr 
echivalent de hectare. 

eliminat

Or. fr

Justificare

Toutes les contraintes dans le régime de paiement unique ont été supprimée, il n'y a donc pas 
lieu de les réintroduire ici, ajoutant une complexité inutile.
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Amendamentul 92

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Ajutorul pentru măsurile prevăzute la 
alineatul (1) trebuie să fie în conformitate
cu alte măsuri și politici comunitare.

(7) Comisia, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 128 alineatul (2), 
definește condițiile de acordare a 
ajutorului prevăzut în cadrul prezentei 
secțiuni, în special în vederea asigurării 
coerenței cu alte măsuri și politici 
comunitare.

Or. fr

Justificare

Il s'agit ici de clarifier le texte et de le rationnaliser.

Amendamentul 93

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 7a (nou)  

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Statele membre informează în 
prealabil Comisia cu privire la măsurile și 
prelevările planificate.

Or. fr

Justificare

S'il convient de faire jouer la subsidiarité, il importe que les Etats membres informent la 
Commission des mesures qu'ils comptent prendre.
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Amendamentul 94

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 8 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) alineatul (1) literele (a), (b), (c) și (d), 
prin aplicarea unei reduceri liniare a 
drepturilor alocate agricultorilor și/sau din 
rezerva națională,

(a) alineatul (1) literele (a), (b) și (c), prin 
aplicarea unei reduceri liniare a drepturilor 
alocate agricultorilor și/sau din rezerva 
națională,

Or. fr

Justificare

Voir la justification à l'article 68§1, lettre d).

Amendamentul 95

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 8 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) alineatul (1) litera (e) prin aplicarea, 
dacă este cazul, a unei reduceri liniare la 
una sau mai multe plăți care trebuie 
efectuate către beneficiarii plăților în 
cauză în conformitate cu prezentul titlu și 
în limitele stabilite la alineatele (1) și (3).

eliminat

Or. fr

Justificare

Voir la justification à l'article 68§1, point e).
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Amendamentul 96

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisia, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 128 alineatul (2), 
trebuie să definească condițiile de 
acordare a ajutorului prevăzute în cadrul 
prezentei secțiuni, în special în vederea 
asigurării coerenței cu alte măsuri și 
politici comunitare și pentru a evita 
cumularea de ajutoare.

eliminat

Or. fr

Justificare

Paragraphe déplacé au paragraphe 7.

Amendamentul 97

Propunere de regulament
Articolul 68a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 68a
Ajutoare în cadrul OCP unice
(1) Statele membre pot decide, până la 1 
august al fiecărui an care precede 
punerea în aplicare a dispozițiilor 
prezentului articol, să utilizeze, începând 
cu 2010, până la 5 % din plafoanele lor 
naționale prevăzute la articolul 41 pentru 
a acorda ajutor agricultorilor: 
(a) sub formă de contribuții la primele de 
asigurare a recoltei; 
(b) sub formă de contribuții la fonduri 
mutuale pentru boli ale animalelor sau 
ale plantelor.
(2) Ajutorul pentru măsurile prevăzute la:
(a) alineatul (1) litera (a), ia forma unor 
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plăți anuale suplimentare;
(b) alineatul (1) litera (b), ia forma unor 
plăți compensatorii. 
(3) Statele membre colectează fondurile 
necesare pentru acordarea ajutorului 
prevăzut la:
(a) alineatul (1) litera (a), prin aplicarea 
unei reduceri liniare a drepturilor alocate 
agricultorilor și/sau din rezerva 
națională;
(b) alineatul (1) litera (b), prin aplicarea, 
dacă este cazul, a unei reduceri liniare la 
una sau mai multe plăți care trebuie 
efectuate către beneficiarii plăților în 
cauză în conformitate cu prezentul titlu. 
(4) Ajutorul din cadrul măsurilor 
prevăzute la alineatul (1) litera (b) este 
limitat la un procent conform Deciziei 
94/800/CE.

Or. fr

Justificare

Il convient d'assurer un soutien adéquat pour ces deux mesures qui sont nécessaires pour 
faire face à l'instabilité qui peut affecter les marchés agricoles. Pour les mêmes raisons, il 
convient de les intégrer dans le cadre de l'OCM unique.

Amendamentul 98

Propunere de regulament
Articolul 68b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 68b
Sistem de legătură

(1) Statele membre care nu aplică în 
totalitate sau parțial articolele 68 și 68b 
pot folosi sumele neutilizate pentru 
măsuri adecvate din cadrul programării 
în domeniul dezvoltării rurale, în 
conformitate cu modalitățile stabilite în 
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Regulamentul (CE) nr. 378/2007. Sumele 
în cauză sunt folosite în conformitate cu 
articolul 69 alineatul (5a) din 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 și fără 
aportul financiar al statului membru în 
care acestea au fost generate. 

Or. fr

Justificare

Si le rapporteur, conformément à la résolution du PE du 12 mars, propose de réduire les 
transferts au deuxième pilier, il n'entend pas priver le développement rural de moyens. Il 
convient donc de permettre aux Etats membres, qui souhaitent ne pas utiliser tout ou partie 
des montants résultant des articles 68 et 68 bis, de choisir de renforcer le programmes de 
développement rural.  Toutefois, comme les montants qui restent au sein du premier pilier ne 
doivent pas être cofinancés, si ces montants sont transférés au deuxième pilier, ils doivent 
pouvoir l’être sans cofinancement.

Amendamentul 99

Propunere de regulament
Articolul 69

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 69 eliminat
Asigurarea culturilor

(1) Statele membre pot acorda contribuții 
financiare pentru primele pentru 
asigurarea culturilor împotriva pierderilor 
datorate fenomenelor meteorologice 
nefavorabile.
În sensul prezentului articol „fenomen 
meteorologic nefavorabil” înseamnă 
condiții meteorologice care pot fi 
asimilate unui dezastru natural cum ar fi 
gerul, grindina, gheața, ploaia sau seceta 
și care distrug mai mult de 30% din 
producția medie anuală a unui agricultor 
dat în perioada de trei ani anterioară sau 
într-o perioadă medie de trei ani bazată pe 
o perioadă de cinci ani anterioară, 
excluzând valorile minime și maxime.
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(2) Contribuția financiară acordată per 
agricultor este stabilită la 60% din prima 
de asigurare datorată. Statele membre pot 
decide să crească contribuția financiară 
la 70%, în funcție de condițiile climatice 
sau situația sectorului în cauză.
Statele membre pot limita cuantumul 
primei eligibile la contribuția financiară 
aplicând plafoane corespunzătoare.
(3) Acordarea primei de asigurare a 
culturii are loc numai în cazul în care 
fenomenul meteorologic nefavorabil a 
fost recunoscut anterior ca atare de 
autoritatea competentă a statului membru 
în cauză. 
(4) Plățile pentru asigurare nu 
compensează mai mult decât costurile 
totale efectuate pentru înlocuirea 
pierderilor prevăzute la alineatul (1) și nu 
impun cerințe sau mențiuni legate de tipul 
sau cantitatea producției viitoare.
(5) Orice contribuție financiară se plătește 
direct agricultorului în cauză.
(6) Cheltuielile statelor membre pentru 
acordarea contribuțiilor financiare sunt 
cofinanțate de Comunitate din fondurile 
prevăzute la articolul 68 alineatul (1) în 
proporție de 40% din cuantumurile 
eligibile ale primelor de asigurare stabilite 
în conformitate cu alineatul (2) din 
prezentul articol. 
Primul paragraf nu aduce atingere 
niciunor drepturi ale statelor membre de a 
compensa, parțial sau integral, 
participarea lor la finanțarea 
contribuțiilor financiare prin sisteme 
obligatorii de responsabilitate colectivă în 
sectoarele în cauză.
(7) Contribuția financiară nu constituie 
un obstacol în funcționarea pieței interne 
a serviciilor de asigurare. Contribuția 
financiară nu trebuie limitată la 
asigurarea oferită de o singură societate 
sau de un grup de societăți de asigurări, 
nici condiționată de încheierea 
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contractului de asigurare cu o societate 
stabilită în statul membru în cauză.

Or. fr

Justificare

Il ne s'agit évidemment pas de supprimer cette disposition très positive mais de la transférer 
dans le règlement relatif à l'OCM unique.

Amendamentul 100

Propunere de regulament
Articolul 70

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 70 eliminat
Fonduri mutuale pentru bolile animalelor 

și ale plantelor
(1) Statele membre pot acorda 
compensații financiare care trebuie plătite 
agricultorilor pentru pierderile economice 
cauzate de izbucnirea vreunei boli a 
animalelor sau a plantelor prin contribuții 
financiare la fondurile mutuale. 
(2) În sensul prezentului articol:
(a) „fond mutual” înseamnă un sistem 
acreditat de statul membru în 
conformitate cu legile naționale și care 
permite agricultorilor afiliați să încheie o 
asigurare împotriva pierderilor economice 
cauzate de izbucnirea unei boli a 
animalelor sau plantelor, caz în care li se 
acordă plăți compensatorii; 
(b) „pierderi economice” înseamnă orice 
costuri suplimentare suportate de un 
agricultor drept rezultat al unor măsuri 
excepționale întreprinse de acesta cu 
scopul de a reduce aprovizionarea pieței 
în cauză sau orice pierdere substanțială 
care afectează producția. Costurile pentru 
care se pot acorda compensații în
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conformitate cu alte dispoziții comunitare 
și cele care rezultă din punerea în 
aplicare a unor măsuri de sănătate sau 
veterinare sau fitosanitare nu sunt 
considerate pierderi economice.
(3) Compensațiile financiare se plătesc 
direct agricultorilor afiliați afectați de 
pierderile economice din fondurile 
mutuale.
Sursa compensației financiare plătite din 
fondurile mutuale este:
(a) capitalul social cu care agricultorii 
afiliați contribuie la fonduri și/sau
(b) împrumuturi încheiate de fonduri în 
condiții de piață.
Niciun capital social nu poate fi constituit 
din fonduri publice. 
(4) Contribuțiile financiare prevăzute la 
aliniatul (1) pot viza: 
(a) costurile administrative pentru crearea 
fondului mutual, repartizate pe o perioadă 
de maxim trei ani,
(b) rambursarea capitalului și a 
dobânzilor aferente împrumuturilor 
comerciale încheiate de fondul mutual, cu 
scopul de a plăti compensații financiare 
agricultorilor,
(c) cuantumurile plătite din capitalul 
social al fondului mutual sub formă de 
compensație financiară acordată 
agricultorilor.
Durata minimă și cea maximă a 
împrumuturilor comerciale eligibile 
pentru contribuția financiară sunt 
stabilite de Comisie în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 128 
alineatul (2).
În cazul în care compensația financiară 
se plătește din fond în conformitate cu 
litera (c) de la primul paragraf, 
contribuția financiară publică urmează 
același ritm ca și cel prevăzut pentru un 
împrumut comercial cu durată minimă.
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(5) Nicio contribuție financiară nu va 
depăși 60% din costul prevăzut la 
alineatul (4). Statele membre pot decide 
să-și majoreze contribuția financiară la 
70%, în funcție de situația sectorului în 
cauză. Toate costurile neacoperite de 
contribuțiile financiare sunt suportate de 
agricultorii afiliați.
Statele membre pot limita costurile 
eligibile pentru contribuția financiară 
prin punerea în aplicare a:
(a) unor plafoane pentru fiecare fond,
(b) unor plafoane corespunzătoare pentru 
fiecare unitate.
(6) Cheltuielile statelor membre pentru 
contribuțiile financiare sunt cofinanțate 
de Comunitate din fondurile prevăzute la 
articolul 68 alineatul (1) în proporție de 
40% din cuantumurile eligibile, în temeiul 
alineatului (4).
Primul paragraf nu aduce atingere 
niciunor drepturi ale statelor membre de a 
compensa, parțial sau integral, 
participarea lor la finanțarea 
contribuțiilor financiare prin sisteme 
obligatorii de responsabilitate colectivă în 
sectoarele în cauză.
(7) Statele membre definesc normele 
pentru constituirea și gestionarea 
fondurilor mutuale, în special pentru 
acordarea plăților compensatorii către 
agricultori în caz de criză sau pentru 
administrarea și controlul normelor 
respective.
(8) Statele membre trebuie să prezinte 
Comisiei un raport anual privind punerea 
în aplicare a prezentului articol. Forma, 
conținutul, calendarul și termenele limită 
ale raportului sunt stabilite de Comisie în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 128 alineatul (2).

Or. fr
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Justificare

Il ne s'agit évidemment pas de supprimer cette disposition très positive mais de la transférer 
dans le réglement relatif à l'OCM unique.

Amendamentul 101

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

Amendamentul 102

Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 2 – tabel

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 Parlamentului
EUR/ha
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2009 - 2013
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. fr

Amendamentul 103

Propunere de regulament
Secțiunea 1a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

SECȚIUNEA 1A

PRIMĂ PENTRU PLANTELE
PROTEAGINOASE

Articolul 74a
Domeniu de aplicare

Se acordă un ajutor agricultorilor care 
produc plante proteaginoase conform 
condițiilor prevăzute în prezenta secțiune.
Plantele proteaginoase cuprind:

(a) mazărea inclusă la codul NC 
0713 10;

(b) bobul mic inclus la codul NC 
0713 50;
(c) lupinul dulce inclus la codul NC ex 
1209 29 50.

Articolul 74b
Cuantumul și eligibilitatea pentru ajutor

Ajutorul se ridică la 55,57 EUR pe hectar 
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de proteaginoase 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.

Articolul 74c
Suprafața

(1) Se stabilește o suprafață maximă 
garantată de 1 400 000 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, 
în conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 128 alineatul (2).

Or. fr

Justificare

En raison de l'attrait pour les céréales, on constate une forte chute des surfaces cultivées de 
protéagineux, outre les impacts négatifs au niveau agronomique et environnemental, cette 
chute risque d'entraîner une rupture des disponibilités de protéagineux en particulier dans 
l'alimentation animale.
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Amendamentul 104

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;

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

Or. fr

Amendamentul 105

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. fr

Amendamentul 106

Propunere de regulament
Secțiunea 6a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

SECȚIUNEA 6A

AJUTOR PENTRU TUTUN

Articolul 87a
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 prezenta 
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secțiune.
Articolul 87b

Condiții de eligibilitate pentru ajutor
Ajutorul este acordat agricultorilor care 
au 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 din 22 decembrie 1998 de 
stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (CEE) nr. 2075/92 al 
Consiliului privind sistemul de prime, 
cotele de producție și ajutorul specific 
acordat grupurilor de producători în 
sectorul tutunului brut1; 
(b) cerințele de calitate stabilite în 
Regulamentul (CE) nr. 2848/98 sunt 
respectate;
(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.
După încheierea perioadei de aplicare a 
schemei unice de plată pe suprafață, în 
conformitate cu articolul 111 și în cazul 
în care se aplică articolul 87a, alocarea de 
cote de producție pentru tutun în 
conformitate cu primul paragraf are loc 
cel târziu la sfârșitul primului an de 
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aplicare a schemei unice de plată.
____________
1JO L 358, 31.12.1998, p. 17. Regulament 
modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) 
nr. 1809/2004 (JO L 318, 19.10.2004, p. 18).

Articolul 87c
Cuantumuri

Cuantumul maxim al ajutorului total, 
cuprinzând și sumele care urmează să fie 
transferate către Fondul comunitar 
pentru tutun prevăzut la articolul 87d, 
este stabilit astfel:

(milioane EUR)
2010-2012

Germania 21,287
Spania 70,599
Franța 48,217
Italia (fără 
Puglia) 

189,366

Portugalia 8,468
2009-2012

Ungaria pm
Bulgaria pm
România pm
Polonia pm

Articolul 87d
Transferul către Fondul comunitar 

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

Or. fr
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Justificare

Il s'agit ici de traduire en amendement la résolution du Parlement européen adoptée à une 
large majorité le 26 mai 2008.

Amendamentul 107

Propunere de regulament
Articolul 90 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru oi, cuantumul primei este de 21 
EUR pe oaie. Totuși, pentru agricultorii 
care comercializează lapte de oaie sau 
produse pe bază de lapte de oaie, prima 
este de 6,8 EUR pe oaie.

(4) Pentru oi, cuantumul primei este de 21 
EUR pe oaie. Totuși, pentru agricultorii 
care comercializează lapte de oaie sau 
produse pe bază de lapte de oaie, prima 
este de 16,8 EUR pe oaie.

Or. fr

Justificare

Il s'agit de corriger une erreur de la Commission.

Amendamentul 108

Propunere de regulament
Articolul 90 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru capre, cuantumul primei este de 
6,8 EUR pe capră.

(5) Pentru capre, cuantumul primei este de 
16,8 EUR pe capră.

Or. fr

Justificare

Il s'agit de corriger une erreur de la Commission.
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Amendamentul 109

Propunere de regulament
Articolul 98 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „regiune” înseamnă un stat membru 
sau o regiune din cadrul unui stat 
membru, la alegerea statului membru în 
cauză,

eliminat

Or. fr

Justificare

Cette définition est déplacée à l'article 2 du rpésent règlement qui reprend toutes les 
définitions nécessaires à la compréhension du texte

Amendamentul 110

Propunere de regulament
Articolul 119 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Noile state membre care pun în aplicare 
schema unică de plată pe suprafață pot 
decide, până la 1 august 2009 cel târziu și 
cu efect din anul calendaristic 2010, să 
utilizeze până la 10% din plafoanele lor 
naționale prevăzute la articolul 41 pentru a 
acorda ajutor agricultorilor, așa cum este 
specificat la articolul 68 alineatul (1) 
literele (a), (b), (c), (d) și (e), în 
conformitate cu articolul 68 alineatele (2)-
(6) și cu articolele 68 și 70.

(1) Noile state membre care pun în aplicare 
schema unică de plată pe suprafață pot 
decide, până la 1 august 2009 cel târziu și 
cu efect din anul calendaristic 2010, să 
utilizeze până la 10% din plafoanele lor 
naționale prevăzute la articolul 41 pentru a 
acorda ajutor agricultorilor, așa cum este 
specificat la articolul 68 alineatul (1) 
literele (a), (b) și (c), în conformitate cu 
articolul 68 alineatele (2)-(9).

Noile state membre care pun în aplicare 
schema unică de plată pe suprafață pot 
decide, până la 1 august al fiecărui an 
care precede punerea în aplicare a 
dispozițiilor articolului 68a și cu efect din 
anul 2010, să utilizeze până la 5 % din 
plafoanele lor naționale prevăzute la 
articolul 41 pentru a acorda ajutor 
agricultorilor, în scopurile menționate la 
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articolul 68a alineatul (1) literele (a) și (b) 
și în conformitate cu articolul 68a 
alineatele (2), (3) și(4).

Or. fr

Justificare

Il s'agit d'une conséquence de la création des articles 68 bis et 68 ter

Amendamentul 111

Propunere de regulament
Articolul 123

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 123 eliminat
Transfer financiar pentru restructurarea 

regiunilor producătoare de tutun
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.

Or. fr

Justificare

Comme pour la section 6bis, il s'agit ici de traduire en amendement la résolution du 
Parlement européen adoptée à une large majorité le 26 mai 2008.
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Amendamentul 112

Propunere de regulament
Articolul 125

Textul propus de Comisie Amendamentul

Titlurile III și IV nu se aplică în 
departamentele franceze de peste mări, în 
Insulele Azore, în Madeira și în Insulele 
Canare.

Titlurile III și IV nu se aplică în 
departamentele franceze de peste mări, în 
Insulele Azore, în Madeira și în Insulele 
Canare, cu excepția articolelor 68 și 68a.

Or. fr

Amendamentul 113

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), 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) și 
10d (plata pe suprafață pentru hamei) din 
titlul IV din regulamentul în cauză 
continuă să se pună în aplicare pentru 
2009.

Or. fr
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Amendamentul 114

Propunere de regulament
Anexa I – sectorul „Grâu dur” (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Grâu dur
Titlul IV capitolul 1 din Regulamentul 
(CE) nr. 1782/2003*
Plată pe suprafață
*Numai pentru anul 2009.

Or. fr

Amendamentul 115

Propunere de regulament
Anexa I – Culturi proteaginoase – coloana „Temeiul juridic”

Textul propus de Comisie Amendamentul

Titlul IV capitolul 2 din Regulamentul 
(CE) nr. 1782/2003

Titlul IV capitolul 1 secțiunea 1a din 
prezentul regulament

Or. fr

Amendamentul 116

Propunere de regulament
Anexa I – Tutun – coloana „Temeiul juridic”

Textul propus de Comisie Amendamentul

Titlul IV capitolul 10c din Regulamentul 
(CE) nr. 1782/2003

Titlul IV capitolul 1 secțiunea 6a din 
prezentul regulament

Or. fr
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Amendamentul 117

Propunere de regulament
Anexa I – Culturi arabile – coloana „Temeiul juridic”

Textul propus de Comisie Amendamentul

Titlul IV capitolul 10 din Regulamentul 
(CE) nr. 1782/2003 

Titlul IV capitolul 10 din Regulamentul 
(CE) nr. 1782/2003*
*Numai pentru anul 2009.

Or. fr

Justificare

Il s'agit de corriger une erreur de la Commission.

Amendamentul 118

Propunere de regulament
Anexa II – Partea Aa (nouă) 

Amendamentul
Aa Siguranța la locul de muncă

8a Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în 
aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății 
lucrătorilor la locul de muncă (JO L 183, 29.6.1989, p. 1)

Articolul 
6

Articolele 
3, 6, 8 și 
9

8b Directiva 2000/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 
septembrie 2000 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de 
expunerea la agenți biologici la locul de muncă [a șaptea directivă specială 
în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]
(JO L 262, 17.10.2000, p. 21)

8c Directiva 94/33/CE a Consiliului din 22 iunie 1994 privind protecția 
tinerilor la locul de muncă
(JO L 216, 20.08.1994, p. 12)

8d Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 
aprilie 2004 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de 
expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă [a șasea 
directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 
89/391/CEE a Consiliului]
(JO L 158, 30.4.2004, p. 50)

Articolul 
3, 
articolele 
4-12
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Or. fr

Justificare

Il s'agit simplement de la conséquence de l'inclusion de la sécurité sur les lieux de travail 
dans les exigences réglementaires en matière de gestion

Amendamentul 119

Propunere de regulament
Anexa IV 

Textul propus de Comisie

milioane EUR

An calendaristic 2009 2010 2011 2012
Belgia 583,2 570,9 563,1 553,9
Republica Cehă 773,0
Danemarca 985,9 965,3 954,6 937,8
Germania 5 467,4 5 339,2 5 269,3 5 178,0
Estonia 88,9
Irlanda 1 283,1 1 264,0 1 247,1 1 230,0
Grecia 2 567,3 2 365,5 2 348,9 2 324,1
Spania 5 171,3 5 043,4 5 019,1 4 953,5
Franța 8 218,5 8 021,2 7 930,7 7 796,2
Italia 4 323,6 4 103,7 4 073,2 4 023,3
Cipru 48,2
Letonia 130,5
Lituania 337,9
Luxemburg 35,2 34,5 34,0 33,4
Ungaria 1 150,9
Malta 4,6
Țările de Jos 841,5 827,0 829,4 815,9
Austria 727,7 718,2 712,1 704,9
Polonia 2 730,5
Portugalia 635,8 623,0 622,6 622,6
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Slovenia 129,4
Slovacia 335,9
Finlanda 550,0 541,2 536,0 529,8
Suedia 731,7 719,9 710,6 699,8
Regatul Unit 3 373,0 3 340,4 3 335,8 3 334,9

Amendamentul 

milioane EUR

An calendaristic 2009 2010 2011 2012
Belgia p.m p.m p.m p.m
Republica Cehă p.m p.m p.m p.m
Danemarca p.m p.m p.m p.m
Germania p.m p.m p.m p.m
Estonia p.m p.m p.m p.m
Irlanda p.m p.m p.m p.m
Grecia p.m p.m p.m p.m
Spania p.m p.m p.m p.m
Franța p.m p.m p.m p.m
Italia p.m p.m p.m p.m
Cipru p.m p.m p.m p.m
Letonia p.m p.m p.m p.m
Lituania p.m p.m p.m p.m
Luxemburg p.m p.m p.m p.m
Ungaria p.m p.m p.m p.m
Malta p.m p.m p.m p.m
Țările de Jos p.m p.m p.m p.m
Austria p.m p.m p.m p.m
Polonia p.m p.m p.m p.m
Portugalia p.m p.m p.m p.m
Slovenia p.m p.m p.m p.m
Slovacia p.m p.m p.m p.m
Finlanda p.m p.m p.m p.m
Suedia p.m p.m p.m p.m
Regatul Unit p.m p.m p.m p.m

Or. fr
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Justificare

Cette annexe doit être revue pour tenir compte des amendements du Parlement européen.

Amendamentul 120

Propunere de regulament
Anexa VIII 
Textul propus de Comisie

Tabelul 1

(1000 EUR)

Stat membru 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 și anii 
următori

Belgia 614 179 611 901 613 281 613 281 614 661 614 661 614 661 614 661
Danemarca 1 030 478 1 031 321 1 043 421 1 043 421 1 048 999 1 048 999 1 048 999 1 048 999
Germania 5 770 254 5 781 666 5 826 537 5 826 537 5 848 330 5 848 330 5 848 330 5 848 330
Irlanda 1 342 268 1 340 737 1 340 869 1 340 869 1 340 869 1 340 869 1 340 869 1 340 869
Grecia 2 367 713 2 209 591 2 210 829 2 216 533 2 216 533 2 216 533 2 216 533 2 216 533
Spania 4 838 512 5 070 413 5 114 250 5 139 246 5 139 316 5 139 316 5 139 316 5 139 316
Franța 8 404 502 8 444 468 8 500 503 8 504 425 8 518 804 8 518 804 8 518 804 8 518 804
Italia 4 143 175 4 277 633 4 320 238 4 369 974 4 369 974 4 369 974 4 369 974 4 369 974
Luxemburg 37 051 37 084 37 084 37 084 37 084 37 084 37 084 37 084
Țările de Jos 853 090 853 169 886 966 886 966 904 272 904 272 904 272 904 272
Austria 745 561 747 298 750 019 750 019 751 616 751 616 751 616 751 616
Portugalia 589 723 600 296 600 370 605 967 605 972 605 972 605 972 605 972
Finlanda 566 801 565 823 568 799 568 799 570 583 570 583 570 583 570 583
Suedia 763 082 765 229 768 853 768 853 770 916 770 916 770 916 770 916
Regatul Unit 3 985 834 3 986 361 3 987 844 3 987 844 3 987 849 3 987 849 3 987 849 3 987 849

Tabelul 2*
(1000 EUR)

Stat membru 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 și anii 
următori

Bulgaria 287 399 328 997 409 587 490 705 571 467 652 228 732 986 813 746
Republica Cehă 559 622 647 080 735 801 821 779 909 164 909 164 909 164 909 164
Estonia 60 500 70 769 80 910 91 034 101 171 101 171 101 171 101 171
Cipru 31 670 38 845 43 730 48 615 53 499 53 499 53 499 53 499
Letonia 90 016 104 025 118 258 132 193 146 355 146 355 146 355 146 355
Lituania 230 560 268 746 305 964 342 881 380 064 380 064 380 064 380 064
Ungaria 807 366 935 912 1 064 312 1 191 526 1 318 542 1 318 542 1 318 542 1 318 542
Malta 3 434 3 851 4 268 4 685 5 102 5 102 5 102 5 102
Polonia 1 877 107 2 164 285 2 456 894 2 742 771 3 033 549 3 033 549 3 033 549 3 033 549
România 623 399 713 207 891 072 1 068 953 1 246 821 1 424 684 1 602 550 1 780 414
Slovenia 87 942 102 047 116 077 130 107 144 236 144 236 144 236 144 236
Slovacia 240 014 277 779 314 692 351 377 388 191 388 191 388 191 388 191

* Plafoane calculate luând în considerare calendarul pentru incremente prevăzut la 
articolul 110.

Amendamentul 
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Tabelul 1

(1000 EUR)

Stat membru 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 și anii 
următori

Belgia p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m

Danemarca p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m

Germania p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m

Irlanda p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m

Grecia p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m

Spania p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m

Franța p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m

Italia p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m

Luxemburg p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m

Țările de Jos p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m

Austria p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m

Portugalia p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m

Finlanda p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m

Suedia p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m

Regatul Unit p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m

Tabelul 2
(1000 EUR)

Stat membru 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 și anii 
următori

Bulgaria p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m

Republica Cehă p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m

Estonia p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m

Cipru p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m

Letonia p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m

Lituania p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m

Ungaria p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m

Malta p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m

Polonia p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m

România p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m

Slovenia p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m

Slovacia p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m

Or. fr

Justificare

Cette annexe doit être revue pour tenir compte des amendements du Parlement européen.
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Amendamentul 121

Propunere de regulament
Anexa X – partea I – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– începând cu anul 2010, prima pentru 
plantele proteaginoase prevăzută în titlul 
IV capitolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 
1782/2003;

eliminat

Or. fr

Justificare

Supprimer l'aide couplée risquerait d'aggraver encore plus la chute des surfaces cultivées de 
protéagineux, ce qui risque d'entraîner une rupture des disponibilités dans l'alimentation 
animale.  

Amendamentul 122

Propunere de regulament
Anexa X – partea I – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– începând cu anul 2010, ajutorul special 
pentru orez prevăzut în titlul IV capitolul 
III din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și 
în titlul IV capitolul 1 secțiunea 1 din 
prezentul regulament în conformitate cu 
calendarul prevăzut la articolul 72 alineatul 
(2) din prezentul regulament;

– începând cu anul 2013, ajutorul special 
pentru orez prevăzut în titlul IV capitolul 
III din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și 
în titlul IV capitolul 1 secțiunea 1 din 
prezentul regulament în conformitate cu 
calendarul prevăzut la articolul 72 alineatul 
(2) din prezentul regulament;

Or. fr

Justificare

L'intégration dans le régime de paiement unique doit se faire à partir de 2013 et pas avant.



PE407.775v01-00 86/89 PR\727224RO.doc

RO

Amendamentul 123

Propunere de regulament
Anexa X – partea I – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

– începând cu anul 2011, ajutorul pentru 
transformarea furajelor uscate prevăzut 
în partea II titlul I capitolul IV secțiunea 
I subsecțiunea I din Regulamentul (CE) 
nr.1234/2007;

eliminat

Or. fr

Justificare

Les fourrages séchés sont encadrés par une OCM qui fait l'objet d'une évaluation dont les 
résultats ne sont pas encore connus. Si le secteur a besoin de se restructurer pour perdurer, 
dans la situation actuelle de crise des productions animales il convient de garantur le 
maintien d'une offre de produits riches en protéines.

Amendamentul 124

Propunere de regulament
Anexa X – partea I – liniuța 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

– începând cu anul 2011 ajutorul pentru 
transformarea fibrelor lungi de in prevăzut 
în partea II titlul I capitolul IV secțiunea I 
subsecțiunea II din Regulamentul (CE) 
nr.1234/2007, în conformitate cu 
programul prevăzut în subsecțiunea în 
cauză;

– începând cu anul 2013 ajutorul pentru 
transformarea fibrelor lungi de in prevăzut 
în partea II titlul I capitolul IV secțiunea I 
subsecțiunea II din Regulamentul (CE) 
nr.1234/2007, în conformitate cu 
programul prevăzut în subsecțiunea în 
cauză;

Or. fr

Justificare

L'OCM lin et chanvre a fait l'objet d'une étude très positive de la part de la Commission elle-
même, il n'y a donc pas de raisons de supprimer le dispositif immédiatement.
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Amendamentul 125

Propunere de regulament
Anexa X – partea I – liniuța 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

– începând cu anul 2011, prima pentru 
amidonul de cartofi prevăzut la articolul 
[95a] din Regulamentul (CE) nr. 
1234/2004 și, în conformitate cu calendarul 
prevăzut la articolul 75 din prezentul 
regulament, ajutorul pentru amidonul din 
cartofi prevăzut la articolul în cauză.

– începând cu anul 2013, prima pentru 
amidonul de cartofi prevăzut la articolul 
[95a] din Regulamentul (CE) nr. 
1234/2004 și, în conformitate cu calendarul 
prevăzut la articolul 75 din prezentul 
regulament, ajutorul pentru amidonul din 
cartofi prevăzut la articolul în cauză.

Or. fr

Justificare

La disparition de cette production peut avoir des conséquences importantes sur l'emploi dans 
certaines régions, il semble donc plus approprié de maintenir le régime actuel jusqu'en 2013.

Amendamentul 126

Propunere de regulament
Anexa X – partea II – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

în conformitate cu același calendar 
prevăzut la articolul 55, prima pentru 
carnea de vită și mânzat, cu excepția 
primei pentru vacilor de alăptat.

în conformitate cu același calendar 
prevăzut la articolul 55, prima pentru 
carnea de vită și mânzat, cu excepția 
primei pentru vacile de alăptat și a primei 
pentru sacrificare pentru viței.

Or. fr
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Amendamentul 127

Propunere de regulament
Anexa XI – tabelul „Furaje uscate”

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tabelul „Furaje uscate” Acest tabel se elimină.

Or. fr

Amendamentul 128

Propunere de regulament
Anexa XI – tabelul „Plante proteaginoase”

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tabelul „Plante proteaginoase” Acest tabel se elimină.

Or. fr

Amendamentul 129

Propunere de regulament
Anexa XI – tabelul „Orez”

Textul propus de Comisie Amendamentul

Coloana 2010 eliminat
Coloana 2011
Coloana 2012

Or. fr

Amendamentul 130

Propunere de regulament
Anexa XI – tabelul „In pentru fibre lungi”
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Coloana 2011 eliminat
Coloana 2012

Or. fr

Amendamentul 131

Propunere de regulament
Anexa XI – tabelul „Ajutorul de procesare pentru amidonul de cartofi”

Textul propus de Comisie Amendamentul

Coloana 2011 eliminat
Coloana 2012

Or. fr

Amendamentul 132

Propunere de regulament
Anexa XI – tabelul „Ajutorul acordat crescătorilor pentru cartofii pentru amidon”

Textul propus de Comisie Amendamentul

Coloana 2011 eliminat
Coloana 2012

Or. fr
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