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Amendamentul 283
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Statele membre trebuie autorizate să 
utilizeze o parte din plafoanele lor 
naționale pentru plățile directe pentru 
acordarea de sprijin cuplat în anumite 
sectoare, în cazuri bine definite. Resursele 
care pot fi utilizate pentru orice sprijin 
cuplat trebuie limitate la un nivel 
corespunzător, permițându-se totodată 
acordarea acestui sprijin în statele 
membre sau în regiunile lor specifice care 
se confruntă cu situații speciale, acolo 
unde anumite tipuri de activități agricole 
sau anumite sectoare agricole sunt 
deosebit de importante din motive 
economice, de mediu și/sau sociale.
Statele membre trebuie autorizate să 
folosească până la 5 % din plafoanele lor 
naționale pentru acordarea acestui sprijin 
sau 10 % dacă, în aceste state membre, 
nivelul sprijinului cuplat a depășit 5 % cel 
puțin într-unul dintre anii din perioada 
2010-2013. Cu toate acestea, în cazuri 
justificate corespunzător în care se 
demonstrează că o regiune are anumite 
necesități sensibile și sub rezerva 
aprobării de către Comisie, statele 
membre trebuie autorizate să utilizeze 
peste 10 % din plafonul lor național. 
Sprijinul cuplat trebuie acordat numai în 
măsura în care este necesar pentru 
crearea unui stimulent în vederea 
menținerii nivelurilor actuale de 
producție în regiunile respective. Acest 
sprijin trebuie să fie disponibil, de 
asemenea, pentru fermierii care, la 
31 decembrie 2013, dețin drepturi speciale 
de plată alocate în temeiul
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și al
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 și care 
nu dispun de hectare eligibile pentru 

(33) Decuplarea ajutorului direct și 
introducerea schemei de plată unice au 
constituit elemente esențiale în procesul 
de reformă a PAC. Experiența câștigată 
prin aplicarea Regulamentului (CE) 
nr. 1782/2003 și a Regulamentului (CE) 
nr. 73/2009, împreună cu evoluția situației 
pieței, indică faptul că schemele care au 
fost păstrate în afara schemei de plată 
unică în 2013 pot fi integrate acum în 
cadrul schemei de plată de bază pentru a 
promova o agricultură mai orientată spre 
piață și mai durabilă.
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activarea drepturilor la plată. În ceea ce 
privește aprobarea sprijinului cuplat 
facultativ care depășește 10 % din 
plafonul național anual stabilit pentru
fiecare stat membru, trebuie să se delege 
Comisiei și competența de a adopta acte 
de punere în aplicare, fără a se aplica 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. en

Amendamentul 284
Julie Girling

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Statele membre trebuie autorizate să 
utilizeze o parte din plafoanele lor 
naționale pentru plățile directe pentru 
acordarea de sprijin cuplat în anumite 
sectoare, în cazuri bine definite. Resursele 
care pot fi utilizate pentru orice sprijin 
cuplat trebuie limitate la un nivel 
corespunzător, permițându-se totodată 
acordarea acestui sprijin în statele 
membre sau în regiunile lor specifice care 
se confruntă cu situații speciale, acolo 
unde anumite tipuri de activități agricole 
sau anumite sectoare agricole sunt 
deosebit de importante din motive 
economice, de mediu și/sau sociale. 
Statele membre trebuie autorizate să 
folosească până la 5 % din plafoanele lor 
naționale pentru acordarea acestui sprijin 
sau 10 % dacă, în aceste state membre, 
nivelul sprijinului cuplat a depășit 5 % cel 
puțin într-unul dintre anii din perioada 
2010-2013. Cu toate acestea, în cazuri 
justificate corespunzător în care se 
demonstrează că o regiune are anumite 
necesități sensibile și sub rezerva 
aprobării de către Comisie, statele 
membre trebuie autorizate să utilizeze 

eliminat
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peste 10 % din plafonul lor național. 
Sprijinul cuplat trebuie acordat numai în 
măsura în care este necesar pentru 
crearea unui stimulent în vederea 
menținerii nivelurilor actuale de 
producție în regiunile respective. Acest 
sprijin trebuie să fie disponibil, de 
asemenea, pentru fermierii care, la 
31 decembrie 2013, dețin drepturi speciale 
de plată alocate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și al 
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 și care 
nu dispun de hectare eligibile pentru 
activarea drepturilor la plată. În ceea ce 
privește aprobarea sprijinului cuplat 
facultativ care depășește 10 % din 
plafonul național anual stabilit pentru 
fiecare stat membru, trebuie să se delege 
Comisiei și competența de a adopta acte 
de punere în aplicare, fără a se aplica 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. en

Amendamentul 285
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Statele membre trebuie autorizate să 
utilizeze o parte din plafoanele lor 
naționale pentru plățile directe pentru 
acordarea de sprijin cuplat în anumite 
sectoare, în cazuri bine definite. Resursele 
care pot fi utilizate pentru orice sprijin 
cuplat trebuie limitate la un nivel 
corespunzător, permițându-se totodată 
acordarea acestui sprijin în statele membre 
sau în regiunile lor specifice care se 
confruntă cu situații speciale, acolo unde 
anumite tipuri de activități agricole sau 
anumite sectoare agricole sunt deosebit de 
importante din motive economice, de 

(33) Statele membre ar trebui autorizate să 
utilizeze o parte din plafoanele lor 
naționale pentru plățile directe pentru 
acordarea de sprijin cuplat în anumite 
sectoare, în cazuri bine definite. Resursele 
care pot fi utilizate pentru orice sprijin 
cuplat ar trebui limitate la un nivel 
corespunzător, permițându-se totodată 
acordarea acestui sprijin în statele membre 
sau în regiunile lor specifice care se 
confruntă cu situații speciale, acolo unde 
anumite tipuri de activități agricole sau 
anumite sectoare agricole sunt deosebit de 
importante din motive economice, de 
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mediu și/sau sociale. Statele membre 
trebuie autorizate să folosească până la 5 % 
din plafoanele lor naționale pentru 
acordarea acestui sprijin sau 10 % dacă, în 
aceste state membre, nivelul sprijinului 
cuplat a depășit 5 % cel puțin într-unul 
dintre anii din perioada 2010-2013. Cu 
toate acestea, în cazuri justificate 
corespunzător în care se demonstrează că o 
regiune are anumite necesități sensibile și 
sub rezerva aprobării de către Comisie, 
statele membre trebuie autorizate să 
utilizeze peste 10 % din plafonul lor 
național. Sprijinul cuplat trebuie acordat 
numai în măsura în care este necesar pentru 
crearea unui stimulent în vederea 
menținerii nivelurilor actuale de producție 
în regiunile respective. Acest sprijin 
trebuie să fie disponibil, de asemenea, 
pentru fermierii care, la 
31 decembrie 2013, dețin drepturi speciale 
de plată alocate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și al 
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 și care 
nu dispun de hectare eligibile pentru 
activarea drepturilor la plată. În ceea ce 
privește aprobarea sprijinului cuplat 
facultativ care depășește 10 % din plafonul 
național anual stabilit pentru fiecare stat 
membru, trebuie să se delege Comisiei și 
competența de a adopta acte de punere în 
aplicare, fără a se aplica Regulamentul 
(UE) nr. 182/2011.

mediu și/sau sociale. Statele membre ar 
trebui autorizate să folosească până la 5 % 
din plafoanele lor naționale pentru 
acordarea acestui sprijin sau 20 % dacă, în 
aceste state membre, nivelul sprijinului 
cuplat a depășit 5 % cel puțin într-unul 
dintre anii din perioada 2010-2013. Cu 
toate acestea, în cazuri justificate 
corespunzător în care se demonstrează că o 
regiune are anumite necesități sensibile și 
sub rezerva aprobării de către Comisie, 
statele membre ar trebui autorizate să 
utilizeze peste 20 % din plafonul lor 
național. Sprijinul cuplat ar trebui acordat 
numai în măsura în care este necesar pentru 
crearea unui stimulent în vederea 
menținerii nivelurilor actuale de ocupare a 
forței de muncă sau de producție în 
regiunile respective sau pentru a sprijini 
sectoarele sau producția care prezintă 
avantaje importante pentru ameliorarea 
stării mediului, pentru combaterea 
schimbărilor climatice sau pentru 
biodiversitate. Acest sprijin ar trebui să fie 
disponibil, de asemenea, pentru fermierii 
care, la 31 decembrie 2013, dețin drepturi 
speciale de plată alocate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și al 
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 și care 
nu dispun de hectare eligibile pentru 
activarea drepturilor la plată. În ceea ce 
privește aprobarea sprijinului cuplat 
facultativ care depășește 10 % din plafonul 
național anual stabilit pentru fiecare stat 
membru, ar trebui să se delege Comisiei și 
competența de a adopta acte de punere în 
aplicare, fără a se aplica 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. bg

Amendamentul 286
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Considerentul 33
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Statele membre trebuie autorizate să 
utilizeze o parte din plafoanele lor 
naționale pentru plățile directe pentru 
acordarea de sprijin cuplat în anumite 
sectoare, în cazuri bine definite. Resursele 
care pot fi utilizate pentru orice sprijin 
cuplat trebuie limitate la un nivel 
corespunzător, permițându-se totodată 
acordarea acestui sprijin în statele membre 
sau în regiunile lor specifice care se 
confruntă cu situații speciale, acolo unde 
anumite tipuri de activități agricole sau 
anumite sectoare agricole sunt deosebit de 
importante din motive economice, de 
mediu și/sau sociale. Statele membre 
trebuie autorizate să folosească până la 
5 % din plafoanele lor naționale pentru 
acordarea acestui sprijin sau 10 % dacă, 
în aceste state membre, nivelul sprijinului
cuplat a depășit 5 % cel puțin într-unul 
dintre anii din perioada 2010-2013. Cu 
toate acestea, în cazuri justificate 
corespunzător în care se demonstrează că 
o regiune are anumite necesități sensibile 
și sub rezerva aprobării de către Comisie, 
statele membre trebuie autorizate să 
utilizeze peste 10 % din plafonul lor 
național. Sprijinul cuplat trebuie acordat 
numai în măsura în care este necesar pentru 
crearea unui stimulent în vederea 
menținerii nivelurilor actuale de producție 
în regiunile respective. Acest sprijin 
trebuie să fie disponibil, de asemenea, 
pentru fermierii care, la 
31 decembrie 2013, dețin drepturi speciale 
de plată alocate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și al 
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 și care 
nu dispun de hectare eligibile pentru 
activarea drepturilor la plată. În ceea ce 
privește aprobarea sprijinului cuplat 
facultativ care depășește 10 % din 
plafonul național anual stabilit pentru 
fiecare stat membru, trebuie să se delege 
Comisiei și competența de a adopta acte 

(33) Statele membre ar trebui autorizate să 
utilizeze o parte din plafoanele lor 
naționale pentru plățile directe pentru 
acordarea de sprijin cuplat în anumite 
sectoare, în cazuri bine definite. Resursele 
care pot fi utilizate pentru orice sprijin 
cuplat ar trebui limitate la un nivel 
corespunzător, permițându-se totodată 
acordarea acestui sprijin în statele membre 
sau în regiunile lor specifice care se 
confruntă cu situații speciale, acolo unde 
anumite tipuri de activități agricole sau 
anumite sectoare agricole sunt deosebit de 
importante din motive economice, de 
mediu și/sau sociale. Statele membre ar 
trebui autorizate să își stabilească nivelul 
propriu de sprijin, care nu trebuie să 
depășească 15 % din plafoanele lor
naționale. Sprijinul cuplat ar trebui
acordat numai în măsura în care este 
necesar pentru a crea un stimulent în 
vederea menținerii nivelurilor actuale de 
producție în regiunile respective sau 
pentru a sprijini sectoarele sau producția 
care prezintă avantaje importante pentru 
ameliorarea mediului, pentru combaterea 
schimbărilor climatice sau pentru 
biodiversitate. Acest sprijin ar trebui să fie 
disponibil, de asemenea, pentru fermierii 
care, la 31 decembrie 2013, dețin drepturi 
speciale de plată alocate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și al 
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 și care 
nu dispun de hectare eligibile pentru 
activarea drepturilor la plată.
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de punere în aplicare, fără a se aplica 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. en

Amendamentul 287
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Statele membre trebuie autorizate să 
utilizeze o parte din plafoanele lor 
naționale pentru plățile directe pentru 
acordarea de sprijin cuplat în anumite 
sectoare, în cazuri bine definite. Resursele 
care pot fi utilizate pentru orice sprijin 
cuplat trebuie limitate la un nivel 
corespunzător, permițându-se totodată 
acordarea acestui sprijin în statele membre 
sau în regiunile lor specifice care se 
confruntă cu situații speciale, acolo unde 
anumite tipuri de activități agricole sau 
anumite sectoare agricole sunt deosebit de 
importante din motive economice, de 
mediu și/sau sociale. Statele membre 
trebuie autorizate să folosească până la 5 %
din plafoanele lor naționale pentru 
acordarea acestui sprijin sau 10 % dacă, în 
aceste state membre, nivelul sprijinului 
cuplat a depășit 5 % cel puțin într-unul 
dintre anii din perioada 2010-2013. Cu 
toate acestea, în cazuri justificate 
corespunzător în care se demonstrează că 
o regiune are anumite necesități sensibile 
și sub rezerva aprobării de către Comisie, 
statele membre trebuie autorizate să 
utilizeze peste 10 % din plafonul lor 
național. Sprijinul cuplat trebuie acordat 
numai în măsura în care este necesar pentru 
crearea unui stimulent în vederea 
menținerii nivelurilor actuale de producție 
în regiunile respective. Acest sprijin 
trebuie să fie disponibil, de asemenea, 

(33) Statele membre ar trebui autorizate să 
utilizeze o parte din plafoanele lor 
naționale pentru plățile directe pentru 
acordarea de sprijin cuplat în anumite 
sectoare, în cazuri bine definite. Resursele 
care pot fi utilizate pentru orice sprijin 
cuplat ar trebui limitate la un nivel 
corespunzător, permițându-se totodată 
acordarea acestui sprijin în statele membre 
sau în regiunile lor specifice care se 
confruntă cu situații speciale, acolo unde 
anumite tipuri de activități agricole sau 
anumite sectoare agricole sunt deosebit de 
importante din motive economice, de 
mediu și/sau sociale. Statele membre ar 
trebui autorizate să folosească până la 
10 % din plafoanele lor naționale pentru 
acordarea acestui sprijin. Sprijinul cuplat 
ar trebui acordat numai în măsura în care 
este necesar pentru a crea un stimulent în 
vederea menținerii nivelurilor actuale de 
producție în regiunile respective, iar 
pentru a asigura respectarea 
corespunzătoare a acestei condiții ar 
trebui să se delege Comisiei competența 
de a monitoriza nivelurile de producție 
din sectoarele și regiunile unde se aplică 
această formă de sprijin și, dacă este 
necesar, să se solicite statelor membre să 
reducă procentajul plăților directe 
acordate sub formă cuplată. Acest sprijin 
ar trebui să fie disponibil, de asemenea, 
pentru fermierii care, la 
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pentru fermierii care, la 
31 decembrie 2013, dețin drepturi speciale 
de plată alocate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și al 
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 și care 
nu dispun de hectare eligibile pentru 
activarea drepturilor la plată. În ceea ce 
privește aprobarea sprijinului cuplat 
facultativ care depășește 10 % din 
plafonul național anual stabilit pentru 
fiecare stat membru, trebuie să se delege 
Comisiei și competența de a adopta acte 
de punere în aplicare, fără a se aplica 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

31 decembrie 2013, dețin drepturi speciale 
de plată alocate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și al 
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 și care 
nu dispun de hectare eligibile pentru 
activarea drepturilor la plată.

Or. en

Justificare

Limitele impuse sprijinului cuplat sunt în conformitate cu amendamentele la articole.

Amendamentul 288
Robert Sturdy, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Statele membre trebuie autorizate să 
utilizeze o parte din plafoanele lor 
naționale pentru plățile directe pentru 
acordarea de sprijin cuplat în anumite 
sectoare, în cazuri bine definite. Resursele 
care pot fi utilizate pentru orice sprijin 
cuplat trebuie limitate la un nivel 
corespunzător, permițându-se totodată 
acordarea acestui sprijin în statele membre 
sau în regiunile lor specifice care se 
confruntă cu situații speciale, acolo unde 
anumite tipuri de activități agricole sau 
anumite sectoare agricole sunt deosebit de 
importante din motive economice, de 
mediu și/sau sociale. Statele membre 
trebuie autorizate să folosească până la 5 % 
din plafoanele lor naționale pentru 

(33) Statele membre nu ar trebui să mai 
fie autorizate să utilizeze o parte din 
plafoanele lor naționale pentru plățile 
directe pentru acordarea de sprijin cuplat în 
anumite sectoare, cu excepția unor cazuri 
bine definite și pentru o perioadă de timp 
limitată. Resursele care pot fi utilizate 
pentru orice sprijin cuplat ar trebui limitate 
la un nivel corespunzător, permițându-se 
totodată acordarea acestui sprijin în statele 
membre sau în regiunile lor specifice care 
se confruntă cu situații speciale, acolo unde 
anumite tipuri de activități agricole sau 
anumite sectoare agricole sunt esențiale 
din motive economice, de mediu și/sau 
sociale. Statele membre ar trebui
autorizate să folosească până la 5 % din 



PE492.791v01-00 10/175 AM\907852RO.doc

RO

acordarea acestui sprijin sau 10 % dacă, în 
aceste state membre, nivelul sprijinului 
cuplat a depășit 5 % cel puțin într-unul 
dintre anii din perioada 2010-2013. Cu 
toate acestea, în cazuri justificate 
corespunzător în care se demonstrează că o 
regiune are anumite necesități sensibile și 
sub rezerva aprobării de către Comisie, 
statele membre trebuie autorizate să 
utilizeze peste 10 % din plafonul lor 
național. Sprijinul cuplat trebuie acordat 
numai în măsura în care este necesar pentru 
crearea unui stimulent în vederea 
menținerii nivelurilor actuale de producție 
în regiunile respective. Acest sprijin 
trebuie să fie disponibil, de asemenea, 
pentru fermierii care, la 
31 decembrie 2013, dețin drepturi speciale 
de plată alocate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și al 
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 și care 
nu dispun de hectare eligibile pentru 
activarea drepturilor la plată. În ceea ce 
privește aprobarea sprijinului cuplat 
facultativ care depășește 10 % din plafonul 
național anual stabilit pentru fiecare stat 
membru, trebuie să se delege Comisiei și 
competența de a adopta acte de punere în 
aplicare, fără a se aplica 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

plafoanele lor naționale pentru acordarea 
acestui sprijin. Cu toate acestea, în cazuri 
excepționale și justificate corespunzător în 
care se demonstrează că o regiune are 
anumite necesități sensibile și sub rezerva 
aprobării de către Comisie, statele membre 
ar trebui autorizate să utilizeze peste 5 %
din plafonul lor național. Sprijinul cuplat 
ar trebui acordat numai în măsura în care 
este necesar pentru crearea unui stimulent 
în vederea menținerii nivelurilor actuale de 
producție în regiunile respective. Acest 
sprijin ar trebui să fie disponibil, de 
asemenea, pentru fermierii care, la 
31 decembrie 2013, dețin drepturi speciale 
de plată alocate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și al 
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 și care 
nu dispun de hectare eligibile pentru 
activarea drepturilor la plată. În ceea ce 
privește aprobarea sprijinului cuplat 
facultativ care depășește 5 % din plafonul 
național anual stabilit pentru fiecare stat 
membru, ar trebui să se delege Comisiei și 
competența de a adopta acte de punere în 
aplicare, fără a se aplica 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
Posibilitatea acordării unui sprijin cuplat 
ar trebui să fie limitată la sectoarele mici 
cu nevoi speciale și nu ar trebui să fie 
utilizată ca instrument general. În paralel 
cu aceasta, toate plățile cuplate ar trebui 
să fie eliminate treptat, cât mai curând 
posibil.

Or. en

Amendamentul 289
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Statele membre trebuie autorizate să (33) Statele membre și instituțiile 
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utilizeze o parte din plafoanele lor 
naționale pentru plățile directe pentru 
acordarea de sprijin cuplat în anumite
sectoare, în cazuri bine definite. Resursele 
care pot fi utilizate pentru orice sprijin 
cuplat trebuie limitate la un nivel 
corespunzător, permițându-se totodată 
acordarea acestui sprijin în statele membre 
sau în regiunile lor specifice care se 
confruntă cu situații speciale, acolo unde 
anumite tipuri de activități agricole sau 
anumite sectoare agricole sunt deosebit de 
importante din motive economice, de 
mediu și/sau sociale. Statele membre 
trebuie autorizate să folosească până la 5 % 
din plafoanele lor naționale pentru 
acordarea acestui sprijin sau 10 % dacă, în 
aceste state membre, nivelul sprijinului 
cuplat a depășit 5 % cel puțin într-unul 
dintre anii din perioada 2010-2013. Cu 
toate acestea, în cazuri justificate 
corespunzător în care se demonstrează că o 
regiune are anumite necesități sensibile și 
sub rezerva aprobării de către Comisie, 
statele membre trebuie autorizate să 
utilizeze peste 10 % din plafonul lor 
național. Sprijinul cuplat trebuie acordat 
numai în măsura în care este necesar pentru 
crearea unui stimulent în vederea 
menținerii nivelurilor actuale de producție 
în regiunile respective. Acest sprijin 
trebuie să fie disponibil, de asemenea, 
pentru fermierii care, la 
31 decembrie 2013, dețin drepturi speciale 
de plată alocate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și al 
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 și care 
nu dispun de hectare eligibile pentru 
activarea drepturilor la plată. În ceea ce 
privește aprobarea sprijinului cuplat 
facultativ care depășește 10 % din plafonul 
național anual stabilit pentru fiecare stat 
membru, trebuie să se delege Comisiei și 
competența de a adopta acte de punere în 
aplicare, fără a se aplica Regulamentul 
(UE) nr. 182/2011.

regionale responsabile în domeniul 
agriculturii ar trebui autorizate să utilizeze 
o parte din plafoanele lor naționale pentru 
plățile directe pentru acordarea de sprijin 
cuplat în sectoare și în cazuri pe care le-au 
definit în mod clar. Resursele care pot fi 
utilizate pentru orice sprijin cuplat ar 
trebui limitate la un nivel corespunzător, 
permițându-se totodată acordarea acestui 
sprijin în statele membre sau în regiunile 
lor specifice care se confruntă cu situații 
speciale, acolo unde anumite tipuri de 
activități agricole sau anumite sectoare 
agricole sunt deosebit de importante din 
motive economice, de mediu și/sau sociale, 
contribuind astfel la creșterea 
competitivității lor și la ameliorarea 
calității produselor lor, precum și la 
restabilirea echilibrului în lanțul valoric. 
Statele membre ar trebui autorizate să 
folosească până la 5 % din plafoanele lor 
naționale pentru acordarea acestui sprijin 
sau 10 % dacă, în aceste state membre, 
nivelul sprijinului cuplat a depășit 5 % cel 
puțin într-unul dintre anii din 
perioada 2010-2013. Cu toate acestea, în 
cazuri justificate corespunzător în care se 
demonstrează că o regiune are anumite 
necesități sensibile și sub rezerva aprobării 
de către Comisie, statele membre ar trebui
autorizate să utilizeze peste 10 % din 
plafonul lor național. Sprijinul cuplat ar 
trebui acordat numai în măsura în care este 
necesar pentru crearea unui stimulent în 
vederea menținerii nivelurilor actuale de 
producție în regiunile respective. Acest 
sprijin ar trebui să fie disponibil, de 
asemenea, pentru fermierii care, la 
31 decembrie 2013, dețin drepturi speciale 
de plată alocate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și al 
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 și care 
nu dispun de hectare eligibile pentru 
activarea drepturilor la plată. În ceea ce 
privește aprobarea sprijinului cuplat 
facultativ care depășește 10 % din plafonul 
național anual stabilit pentru fiecare stat 
membru, ar trebui să se delege Comisiei și 
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competența de a adopta acte de punere în 
aplicare, fără a se aplica Regulamentul 
(UE) nr. 182/2011.

Or. es

Justificare

Prezența unor dezechilibre în lanțul valoric reprezintă una dintre cauzele de bază ale 
dispariției unor sectoare pe piața globalizată și liberă.

Amendamentul 290
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Statele membre trebuie autorizate să 
utilizeze o parte din plafoanele lor 
naționale pentru plățile directe pentru 
acordarea de sprijin cuplat în anumite 
sectoare, în cazuri bine definite. Resursele 
care pot fi utilizate pentru orice sprijin 
cuplat trebuie limitate la un nivel 
corespunzător, permițându-se totodată 
acordarea acestui sprijin în statele membre 
sau în regiunile lor specifice care se 
confruntă cu situații speciale, acolo unde 
anumite tipuri de activități agricole sau 
anumite sectoare agricole sunt deosebit de 
importante din motive economice, de 
mediu și/sau sociale. Statele membre 
trebuie autorizate să folosească până la 5 % 
din plafoanele lor naționale pentru 
acordarea acestui sprijin sau 10 % dacă, în 
aceste state membre, nivelul sprijinului 
cuplat a depășit 5 % cel puțin într-unul 
dintre anii din perioada 2010-2013. Cu 
toate acestea, în cazuri justificate 
corespunzător în care se demonstrează că o 
regiune are anumite necesități sensibile și 
sub rezerva aprobării de către Comisie, 
statele membre trebuie autorizate să 
utilizeze peste 10 % din plafonul lor 

(33) Statele membre ar trebui autorizate să 
utilizeze o parte din plafoanele lor 
naționale pentru plățile directe pentru 
acordarea de sprijin cuplat în anumite 
sectoare, în cazuri bine definite. Resursele 
care pot fi utilizate pentru orice sprijin 
cuplat ar trebui limitate la un nivel 
corespunzător, permițându-se totodată 
acordarea acestui sprijin în statele membre 
sau în regiunile lor specifice care se 
confruntă cu situații speciale, acolo unde 
anumite tipuri de activități agricole sau 
anumite sectoare agricole sunt deosebit de 
importante din motive economice, de 
mediu, legate de relief și/sau sociale. 
Statele membre ar trebui autorizate să 
folosească până la 5 % din plafoanele lor 
naționale pentru acordarea acestui sprijin 
sau 10 % dacă, în aceste state membre, 
nivelul sprijinului cuplat a depășit 5 % cel 
puțin într-unul dintre anii din perioada 
2010-2013. Cu toate acestea, în cazuri 
justificate corespunzător în care se 
demonstrează că o regiune are anumite 
necesități sensibile și sub rezerva aprobării 
de către Comisie, statele membre ar trebui
autorizate să utilizeze peste 10 % din 
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național. Sprijinul cuplat trebuie acordat 
numai în măsura în care este necesar pentru 
crearea unui stimulent în vederea 
menținerii nivelurilor actuale de producție 
în regiunile respective. Acest sprijin 
trebuie să fie disponibil, de asemenea, 
pentru fermierii care, la 
31 decembrie 2013, dețin drepturi speciale 
de plată alocate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și al 
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 și care 
nu dispun de hectare eligibile pentru 
activarea drepturilor la plată. În ceea ce 
privește aprobarea sprijinului cuplat 
facultativ care depășește 10 % din plafonul 
național anual stabilit pentru fiecare stat 
membru, trebuie să se delege Comisiei și 
competența de a adopta acte de punere în 
aplicare, fără a se aplica Regulamentul 
(UE) nr. 182/2011.

plafonul lor național. Sprijinul cuplat ar 
trebui acordat numai în măsura în care este 
necesar pentru a crea un stimulent în 
vederea menținerii nivelurilor actuale de 
ocupare a forței de muncă sau de 
producție în regiunile respective sau 
pentru a sprijini sectoarele sau producția 
care prezintă avantaje importante din 
punct de vedere ecologic, inclusiv pentru 
biodiversitate, pentru durabilitatea 
peisajului și pentru combaterea 
schimbărilor climatice. Acest sprijin ar 
trebui să fie disponibil, de asemenea, 
pentru fermierii care, la 
31 decembrie 2013, dețin drepturi speciale 
de plată alocate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și al 
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 și care 
nu dispun de hectare eligibile pentru 
activarea drepturilor la plată. În ceea ce 
privește aprobarea sprijinului cuplat 
facultativ care depășește 10 % din plafonul 
național anual stabilit pentru fiecare stat 
membru, ar trebui să se delege Comisiei și 
competența de a adopta acte de punere în 
aplicare, fără a se aplica Regulamentul 
(UE) nr. 182/2011.

Or. en

Amendamentul 291
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Statele membre trebuie autorizate să 
utilizeze o parte din plafoanele lor 
naționale pentru plățile directe pentru 
acordarea de sprijin cuplat în anumite 
sectoare, în cazuri bine definite. Resursele 
care pot fi utilizate pentru orice sprijin 
cuplat trebuie limitate la un nivel 
corespunzător, permițându-se totodată 

(33) Statele membre ar trebui autorizate să 
utilizeze o parte din plafoanele lor 
naționale pentru plățile directe pentru 
acordarea de sprijin cuplat în anumite 
sectoare, în cazuri bine definite. Resursele 
care pot fi utilizate pentru orice sprijin 
cuplat ar trebui limitate la un nivel 
corespunzător, permițându-se totodată 
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acordarea acestui sprijin în statele membre 
sau în regiunile lor specifice care se 
confruntă cu situații speciale, acolo unde 
anumite tipuri de activități agricole sau 
anumite sectoare agricole sunt deosebit de 
importante din motive economice, de 
mediu și/sau sociale. Statele membre 
trebuie autorizate să folosească până la 5 % 
din plafoanele lor naționale pentru 
acordarea acestui sprijin sau 10 % dacă, în 
aceste state membre, nivelul sprijinului 
cuplat a depășit 5 % cel puțin într-unul 
dintre anii din perioada 2010-2013. Cu 
toate acestea, în cazuri justificate 
corespunzător în care se demonstrează că o 
regiune are anumite necesități sensibile și 
sub rezerva aprobării de către Comisie, 
statele membre trebuie autorizate să 
utilizeze peste 10 % din plafonul lor 
național. Sprijinul cuplat trebuie acordat 
numai în măsura în care este necesar pentru 
crearea unui stimulent în vederea 
menținerii nivelurilor actuale de producție 
în regiunile respective. Acest sprijin 
trebuie să fie disponibil, de asemenea, 
pentru fermierii care, la 31 decembrie 
2013, dețin drepturi speciale de plată 
alocate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1782/2003 și al Regulamentului (CE) nr. 
73/2009 și care nu dispun de hectare 
eligibile pentru activarea drepturilor la 
plată. În ceea ce privește aprobarea 
sprijinului cuplat facultativ care depășește 
10 % din plafonul național anual stabilit 
pentru fiecare stat membru, trebuie să se 
delege Comisiei și competența de a adopta 
acte de punere în aplicare, fără a se aplica 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

acordarea acestui sprijin în statele membre 
sau în regiunile lor specifice care se 
confruntă cu situații speciale, acolo unde 
anumite tipuri de activități agricole sau 
anumite sectoare agricole sunt deosebit de 
importante din motive economice, de 
mediu și/sau sociale. Statele membre ar 
trebui autorizate să folosească până la 5 % 
din plafoanele lor naționale pentru 
acordarea acestui sprijin sau 10 % dacă, în 
aceste state membre, nivelul sprijinului 
cuplat a depășit 5 % cel puțin într-unul 
dintre anii din perioada 2010-2013. Cu 
toate acestea, în cazuri justificate 
corespunzător în care se demonstrează că o 
regiune are anumite necesități sensibile și 
sub rezerva aprobării de către Comisie, 
statele membre ar trebui autorizate să 
utilizeze peste 10 % din plafonul lor 
național. Sprijinul cuplat ar trebui acordat 
numai în măsura în care este necesar pentru 
crearea unui stimulent în vederea 
menținerii nivelurilor actuale de producție 
în regiunile respective. Acest sprijin ar 
trebui să fie disponibil, de asemenea, 
pentru fermierii care, la 31 decembrie 
2013, dețin drepturi speciale de plată 
alocate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1782/2003 și al Regulamentului (CE) nr. 
73/2009 și care nu dispun de hectare 
eligibile pentru activarea drepturilor la 
plată. În ceea ce privește aprobarea 
sprijinului cuplat facultativ care depășește 
10 % din plafonul național anual stabilit 
pentru fiecare stat membru, ar trebui să se 
delege Comisiei și competența de a adopta 
acte de punere în aplicare, fără a se aplica 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011. 
Acordarea sprijinului cuplat este destul de 
dificilă, dacă luăm în considerare faptul 
că acordarea acestuia este condiționată de 
situația specifică de natură economică, 
socială, și de mediu. Adăugarea de noi 
condiții, cum ar fi „stimulente” în vederea 
menținerii nivelurilor actuale de ocupare 
a forței de muncă sau de producție în 
regiunile respective sau pentru a sprijini 
sectoarele sau producția care prezintă 
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avantaje importante pentru ameliorarea 
mediului, pentru combaterea schimbărilor 
climatice sau pentru biodiversitate, ar 
determina o simplificare sau o mai mare 
ușurință în acordarea sprijinului.

Or. ro

Amendamentul 292
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Statele membre trebuie autorizate să 
utilizeze o parte din plafoanele lor 
naționale pentru plățile directe pentru 
acordarea de sprijin cuplat în anumite 
sectoare, în cazuri bine definite. Resursele 
care pot fi utilizate pentru orice sprijin 
cuplat trebuie limitate la un nivel 
corespunzător, permițându-se totodată 
acordarea acestui sprijin în statele membre 
sau în regiunile lor specifice care se 
confruntă cu situații speciale, acolo unde 
anumite tipuri de activități agricole sau 
anumite sectoare agricole sunt deosebit de 
importante din motive economice, de 
mediu și/sau sociale. Statele membre 
trebuie autorizate să folosească până la 5 % 
din plafoanele lor naționale pentru 
acordarea acestui sprijin sau 10 % dacă, în 
aceste state membre, nivelul sprijinului 
cuplat a depășit 5 % cel puțin într-unul 
dintre anii din perioada 2010-2013. Cu 
toate acestea, în cazuri justificate 
corespunzător în care se demonstrează că o 
regiune are anumite necesități sensibile și 
sub rezerva aprobării de către Comisie, 
statele membre trebuie autorizate să 
utilizeze peste 10 % din plafonul lor 
național. Sprijinul cuplat trebuie acordat 
numai în măsura în care este necesar pentru 
crearea unui stimulent în vederea 

(33) Statele membre ar trebui autorizate să 
utilizeze o parte din plafoanele lor 
naționale pentru plățile directe pentru 
acordarea de sprijin cuplat în anumite 
sectoare, în cazuri bine definite. Resursele 
care pot fi utilizate pentru orice sprijin 
cuplat ar trebui limitate la un nivel 
corespunzător, permițându-se totodată 
acordarea acestui sprijin în statele membre 
sau în regiunile lor specifice care se 
confruntă cu situații speciale, acolo unde 
anumite tipuri de activități agricole sau 
anumite sectoare agricole sunt deosebit de 
importante din motive economice, de 
mediu și/sau sociale. Statele membre ar 
trebui autorizate să folosească până la 5 % 
din plafoanele lor naționale pentru 
acordarea acestui sprijin sau 10 % dacă, în 
aceste state membre, nivelul sprijinului 
cuplat a depășit 5 % cel puțin într-unul 
dintre anii din perioada 2010-2013. Cu 
toate acestea, în cazuri justificate 
corespunzător în care se demonstrează că o 
regiune are anumite necesități sensibile și 
sub rezerva aprobării de către Comisie, 
statele membre ar trebui autorizate să 
utilizeze peste 10 % din plafonul lor 
național. Sprijinul cuplat ar trebui acordat 
numai în măsura în care este necesar pentru 
crearea unui stimulent în vederea 
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menținerii nivelurilor actuale de producție 
în regiunile respective. Acest sprijin 
trebuie să fie disponibil, de asemenea, 
pentru fermierii care, la 
31 decembrie 2013, dețin drepturi speciale 
de plată alocate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și al 
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 și care 
nu dispun de hectare eligibile pentru 
activarea drepturilor la plată. În ceea ce 
privește aprobarea sprijinului cuplat 
facultativ care depășește 10 % din plafonul 
național anual stabilit pentru fiecare stat 
membru, trebuie să se delege Comisiei și
competența de a adopta acte de punere în 
aplicare, fără a se aplica Regulamentul 
(UE) nr. 182/2011.

menținerii nivelurilor actuale de producție 
în regiunile respective. Acest sprijin ar 
trebui să fie disponibil, de asemenea, 
pentru fermierii care, la 
31 decembrie 2013, dețin drepturi speciale 
de plată alocate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și al 
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 și care 
nu dispun de hectare eligibile pentru 
activarea drepturilor la plată. În ceea ce 
privește aprobarea sprijinului cuplat 
facultativ care depășește 10 % din plafonul 
național anual stabilit pentru fiecare stat 
membru, ar trebui să se delege Comisiei și 
competența de a adopta acte delegate, în 
conformitate cu articolul 290 din TFUE.

Or. de

Justificare

În acest caz nu este vorba de o chestiune tehnică, ci de o reglementare.

Amendamentul 293
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Pentru a se asigura utilizarea 
eficientă și direcționată a fondurilor UE 
și pentru a evita dubla finanțare în cadrul 
altor instrumente de sprijin similare, 
trebuie să se delege Comisiei competența 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat în scopul definirii 
adoptării de norme privind condițiile 
pentru acordarea sprijinului cuplat 
facultativ și de norme privind coerența 
acestuia cu alte măsuri ale Uniunii și 
privind cumularea sprijinului.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 294
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) În ceea ce privește sectorul 
bumbacului, Regulamentul (CE) nr. 
73/2009 a considerat necesară menținerea 
unei legături între o parte a sprijinului și 
cultivarea bumbacului, printr-o plată per 
hectar eligibil specifică acestei culturi, în 
scopul prevenirii oricărui risc de 
dezorganizare a producției în regiunile 
producătoare de bumbac, luând în 
considerare toți factorii care influențează 
această alegere. Această opțiune trebuie
menținută în conformitate cu obiectivele 
stabilite în Protocolul nr. 4 privind 
bumbacul, anexat la Actul de aderare din 
1979.

eliminat

Or. en

Amendamentul 295
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) În ceea ce privește sectorul 
bumbacului, Regulamentul (CE) nr. 
73/2009 a considerat necesară menținerea
unei legături între o parte a sprijinului și 
cultivarea bumbacului, printr-o plată per 
hectar eligibil specifică acestei culturi, în 
scopul prevenirii oricărui risc de 
dezorganizare a producției în regiunile 
producătoare de bumbac, luând în 
considerare toți factorii care influențează 

(35) În ceea ce privește sectorul 
bumbacului, Regulamentul (CE) 
nr. 73/2009 a considerat necesară stabilirea 
pentru ultima dată a unei legături între o 
parte a sprijinului și cultivarea bumbacului, 
printr-o plată per hectar eligibil specifică 
acestei culturi, în scopul prevenirii oricărui 
risc de dezorganizare a producției în 
regiunile producătoare de bumbac, luând în 
considerare toți factorii care influențează 
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această alegere. Această opțiune trebuie
menținută în conformitate cu obiectivele 
stabilite în Protocolul nr. 4 privind 
bumbacul, anexat la Actul de aderare din 
1979.

această alegere. Această opțiune ar trebui
menținută provizoriu în conformitate cu 
obiectivele stabilite în Protocolul nr. 4 
privind bumbacul, anexat la Actul de 
aderare din 1979. Pentru ca această 
măsură să aibă mai mare pertinență în 
viitor pentru provocările cu care se 
confruntă PAC, ar trebui efectuată o 
evaluare a necesității și a eficacității plății 
specifice pentru cultura de bumbac.

Or. de

Amendamentul 296
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) În ceea ce privește sectorul 
bumbacului, Regulamentul (CE) nr. 
73/2009 a considerat necesară menținerea 
unei legături între o parte a sprijinului și 
cultivarea bumbacului, printr-o plată per 
hectar eligibil specifică acestei culturi, în 
scopul prevenirii oricărui risc de 
dezorganizare a producției în regiunile 
producătoare de bumbac, luând în 
considerare toți factorii care influențează 
această alegere. Această opțiune trebuie
menținută în conformitate cu obiectivele 
stabilite în Protocolul nr. 4 privind 
bumbacul, atașat la Actul de aderare din 
1979.

(35) În ceea ce privește sectorul 
bumbacului, Regulamentul (CE) nr. 
73/2009 a considerat necesară menținerea 
unei legături între o parte a sprijinului și 
cultivarea bumbacului, printr-o plată per 
hectar eligibil specifică acestei culturi, în 
scopul prevenirii oricărui risc de 
dezorganizare a producției în regiunile 
producătoare de bumbac, luând în 
considerare toți factorii care influențează 
această alegere. Deși această opțiune ar 
trebui menținută în conformitate cu 
obiectivele stabilite în Protocolul nr. 4 
privind bumbacul, anexat la Actul de 
aderare din 1979, aplicarea ei ar trebui 
strict limitată și redusă progresiv.

Or. en

Amendamentul 297
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth
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Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Pentru a permite aplicarea eficientă 
a plății specifice pentru cultura de 
bumbac, trebuie să se delege Comisiei 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
scopul adoptării de norme și condiții 
pentru autorizarea terenurilor și a 
soiurilor în ceea ce privește plata specifică 
pentru cultura de bumbac și de norme 
privind condițiile de acordare a respectivei 
plăți specifice, privind cerințele de 
eligibilitate și practicile agronomice, 
privind criteriile pentru aprobarea 
organizațiilor interprofesionale, privind 
obligațiile producătorilor și privind 
situația în care organizația 
interprofesională aprobată nu respectă 
criteriile respective.

eliminat

Or. en

Amendamentul 298
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) În capitolul 2 din Regulamentul (CE) 
nr. 637/2008 din 23 iunie 2008 de 
modificare a Regulamentului (CE) 
nr. 1782/2003 și de stabilire a programelor 
naționale de restructurare pentru sectorul 
bumbacului se prevedea că fiecare stat 
membru producător de bumbac trebuie să 
prezinte Comisiei fie, o dată la patru ani și 
pentru prima dată până la 1 ianuarie 2009, 
un proiect de program de restructurare pe 
patru ani, fie, până la 31 decembrie 2009, 
un proiect unic de program de restructurare 

(37) În capitolul 2 din Regulamentul (CE) 
nr. 637/2008 din 23 iunie 2008 de 
modificare a Regulamentului (CE) 
nr. 1782/2003 și de stabilire a programelor 
naționale de restructurare pentru sectorul 
bumbacului se prevedea că fiecare stat 
membru producător de bumbac trebuie să 
prezinte Comisiei fie, o dată la patru ani și 
pentru prima dată până la 1 ianuarie 2009, 
un proiect de program de restructurare pe 
patru ani, fie, până la 31 decembrie 2009, 
un proiect unic de program de restructurare 
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modificat pentru o perioadă de opt ani. 
Experiența a demonstrat că pentru 
restructurarea sectorului bumbacului ar fi 
mai utile alte măsuri, inclusiv cele din 
cadrul programelor de dezvoltare rurală 
finanțate în temeiul Regulamentului (UE) 
nr.[…] [RDR], ceea ce ar permite, de 
asemenea, o mai bună coordonare cu 
măsurile din alte sectoare. Cu toate acestea, 
trebuie respectate drepturile dobândite și
așteptările legitime ale întreprinderilor deja 
implicate în programe de restructurare. 
Prin urmare, programele de patru sau de 
opt ani aflate în curs trebuie autorizate să 
continue până la sfârșit. Fondurile 
disponibile rămase după încheierea 
programelor de patru ani ar putea fi
integrate ulterior, începând din 2014, în 
fondurile disponibile ale Uniunii destinate 
măsurilor de dezvoltare rurală. Fondurile 
disponibile rămase după încheierea 
programelor de opt ani nu ar fi utile pentru 
programele de dezvoltare rurală în 2018, 
având în vedere perioada de programare, și 
prin urmare ar fi mai util dacă acestea ar fi 
transferate în contul schemelor de sprijin 
prevăzute în prezentul regulament, după 
cum se stipulează deja la articolul 5 
alineatul (2) al doilea paragraf din 
Regulamentul (CE) nr. 637/2008. Prin 
urmare, Regulamentul (CE) nr. 637/2008 
va deveni caduc începând cu 
1 ianuarie 2014 sau cu 1 ianuarie 2018 în 
ceea ce privește statele membre care 
desfășoară programe de patru sau, 
respectiv, de opt ani. Prin urmare, 
Regulamentul (CE) nr. 637/2008 trebuie
abrogat.

modificat pentru o perioadă de opt ani. 
Experiența a demonstrat că pentru 
restructurarea sectorului bumbacului ar fi 
mai utile alte măsuri, inclusiv cele din 
cadrul programelor de dezvoltare rurală 
finanțate în temeiul Regulamentului (UE) 
nr.[…] [RDR], ceea ce ar permite, de 
asemenea, o mai bună coordonare cu 
măsurile din alte sectoare. Cu toate acestea, 
ar trebui respectate drepturile dobândite și 
așteptările legitime ale întreprinderilor deja 
implicate în programe de restructurare. 
Prin urmare, programele de patru sau de 
opt ani aflate în curs ar trebui autorizate să 
continue până la sfârșit. Fondurile 
disponibile rămase după încheierea 
programelor de patru ani ar trebui
integrate ulterior, începând din 2014, în 
fondurile disponibile ale Uniunii destinate 
măsurilor de dezvoltare rurală. Fondurile 
disponibile rămase după încheierea 
programelor de opt ani nu ar fi utile pentru 
programele de dezvoltare rurală în 2018, 
având în vedere perioada de programare, și 
prin urmare ar fi mai util dacă acestea ar fi 
transferate în contul schemelor de sprijin 
prevăzute în prezentul regulament, după 
cum se stipulează deja la articolul 5 
alineatul (2) al doilea paragraf din 
Regulamentul (CE) nr. 637/2008. Prin 
urmare, Regulamentul (CE) nr. 637/2008 
va deveni caduc începând cu 
1 ianuarie 2014 sau cu 1 ianuarie 2018 în 
ceea ce privește statele membre care 
desfășoară programe de patru sau, 
respectiv, de opt ani. Prin urmare, 
Regulamentul (CE) nr. 637/2008 ar trebui
abrogat.

Or. en

Amendamentul 299
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski
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Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Trebuie instituită o schemă simplă și 
specifică destinată micilor fermieri pentru a 
reduce costurile administrative aferente 
gestionării și controlării sprijinului direct. 
În acest scop, trebuie instituită o plată 
forfetară care să înlocuiască toate plățile 
directe. Trebuie introduse norme care să 
prevadă simplificarea formalităților, printre 
altele prin reducerea obligațiilor impuse 
micilor fermieri, cum sunt cele legate de 
depunerea cererilor pentru sprijin, de 
practicile agricole benefice pentru climă și 
mediu, de ecocondiționalitate și de 
controale, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR], fără a 
periclita atingerea obiectivelor generale ale 
reformei, înțelegându-se că legislația 
Uniunii, astfel cum este menționată în 
anexa II la Regulamentul (UE) nr. […] 
[HZR], se aplică micilor fermieri. 
Obiectivul schemei respective trebuie să 
fie sprijinirea structurii agricole existente a 
fermelor mici din Uniune, fără a împiedica 
dezvoltarea spre structuri mai competitive. 
Din acest motiv, accesul la schemă trebuie
limitat la exploatațiile existente.

(38) Poate fi instituită o schemă simplă și 
specifică destinată micilor fermieri pentru a 
reduce costurile administrative aferente 
gestionării și controlării sprijinului direct. 
În acest scop, ar trebui instituită o plată 
forfetară care să înlocuiască toate plățile 
directe. Ar trebui introduse norme care să 
prevadă simplificarea formalităților, printre 
altele prin reducerea obligațiilor impuse 
micilor fermieri, cum sunt cele legate de 
depunerea cererilor pentru sprijin, de 
practicile agricole benefice pentru climă și 
mediu, de ecocondiționalitate și de 
controale, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR], fără a
periclita atingerea obiectivelor generale ale 
reformei, înțelegându-se că legislația 
Uniunii, astfel cum este menționată în 
anexa II la Regulamentul (UE) nr. […] 
[HZR], se aplică micilor fermieri. Cu toate 
acestea, în cazul încălcărilor 
reglementărilor naționale privind mediul, 
ar trebui impuse penalizări la plată. 
Obiectivul schemei respective ar trebui să 
fie sprijinirea structurii agricole existente a 
fermelor mici din Uniune, fără a împiedica 
dezvoltarea spre structuri mai competitive. 
Din acest motiv, accesul la schemă ar
trebui limitat la exploatațiile existente. 

Or. en

Amendamentul 300
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Trebuie instituită o schemă simplă și (38) Statele membre ar trebui autorizate 
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specifică destinată micilor fermieri pentru 
a reduce costurile administrative aferente 
gestionării și controlării sprijinului direct. 
În acest scop, trebuie instituită o plată 
forfetară care să înlocuiască toate plățile 
directe. Trebuie introduse norme care să 
prevadă simplificarea formalităților, printre 
altele prin reducerea obligațiilor impuse 
micilor fermieri, cum sunt cele legate de 
depunerea cererilor pentru sprijin, de 
practicile agricole benefice pentru climă și 
mediu, de ecocondiționalitate și de 
controale, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR], fără a 
periclita atingerea obiectivelor generale ale 
reformei, înțelegându-se că legislația 
Uniunii, astfel cum este menționată în 
anexa II la Regulamentul (UE) nr. […] 
[HZR], se aplică micilor fermieri. 
Obiectivul schemei respective trebuie să 
fie sprijinirea structurii agricole existente a 
fermelor mici din Uniune, fără a împiedica 
dezvoltarea spre structuri mai competitive. 
Din acest motiv, accesul la schemă trebuie
limitat la exploatațiile existente.

să utilizeze o parte din plafoanele lor 
naționale pentru plățile directe în vederea 
instituirii unei scheme simple și specifice
destinate micilor fermieri pentru a reduce 
costurile administrative aferente gestionării 
și controlării sprijinului direct. În acest 
scop, ar trebui instituită o plată forfetară 
care să înlocuiască toate plățile directe. Ar 
trebui introduse norme care să prevadă 
simplificarea formalităților, printre altele 
prin reducerea obligațiilor impuse micilor 
fermieri, cum sunt cele legate de depunerea 
cererilor pentru sprijin, de practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu,
precum și de controale, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR], fără a 
periclita atingerea obiectivelor generale ale 
reformei, înțelegându-se că legislația 
Uniunii, astfel cum este menționată în 
anexa II la Regulamentul (UE) nr. […] 
[HZR], se aplică micilor fermieri. Cu toate 
acestea, normele de ecocondiționalitate se 
aplică încă micilor fermieri, întrucât este 
important ca toți fermierii care 
beneficiază de fonduri UE să respecte 
standardele minime de mediu, indiferent 
de dimensiunile exploatațiilor pe care le 
dețin. Obiectivul schemei respective ar 
trebui să fie sprijinirea structurii agricole 
existente a fermelor mici din Uniune, fără a 
împiedica dezvoltarea spre structuri mai 
competitive. Din acest motiv, accesul la 
schemă ar trebui limitat la exploatațiile 
existente.

Or. en

Amendamentul 301
James Nicholson, Julie Girling, Kay Swinburne

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Trebuie instituită o schemă simplă și (38) Statele membre pot institui o schemă 
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specifică destinată micilor fermieri pentru a 
reduce costurile administrative aferente 
gestionării și controlării sprijinului direct. 
În acest scop, trebuie instituită o plată 
forfetară care să înlocuiască toate plățile 
directe. Trebuie introduse norme care să 
prevadă simplificarea formalităților, printre 
altele prin reducerea obligațiilor impuse 
micilor fermieri, cum sunt cele legate de 
depunerea cererilor pentru sprijin, de 
practicile agricole benefice pentru climă și 
mediu, de ecocondiționalitate și de 
controale, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR], fără a 
periclita atingerea obiectivelor generale ale 
reformei, înțelegându-se că legislația 
Uniunii, astfel cum este menționată în 
anexa II la Regulamentul (UE) nr. […] 
[HZR], se aplică micilor fermieri. 
Obiectivul schemei respective trebuie să 
fie sprijinirea structurii agricole existente a 
fermelor mici din Uniune, fără a împiedica 
dezvoltarea spre structuri mai competitive. 
Din acest motiv, accesul la schemă trebuie
limitat la exploatațiile existente.

simplă și specifică destinată micilor 
fermieri pentru a reduce costurile 
administrative aferente gestionării și 
controlării sprijinului direct. În acest scop, 
fiecare stat membru poate să stabilească o 
plată forfetară care să înlocuiască toate 
plățile directe. Pot fi introduse norme care 
să prevadă simplificarea formalităților, 
printre altele prin reducerea obligațiilor 
impuse micilor fermieri, cum sunt cele 
legate de depunerea cererilor pentru sprijin,
de practicile agricole benefice pentru climă 
și mediu, fără a periclita atingerea 
obiectivelor generale ale reformei, 
înțelegându-se că legislația Uniunii, astfel 
cum este menționată în anexa II la 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR], se 
aplică micilor fermieri. Obiectivul schemei 
respective ar trebui să fie sprijinirea 
structurii agricole existente a fermelor mici 
din Uniune, fără a împiedica dezvoltarea 
spre structuri mai competitive. Din acest 
motiv, accesul la schemă ar trebui limitat 
la exploatațiile existente.

Or. en

Amendamentul 302
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Trebuie instituită o schemă simplă și 
specifică destinată micilor fermieri pentru a 
reduce costurile administrative aferente 
gestionării și controlării sprijinului direct. 
În acest scop, trebuie instituită o plată 
forfetară care să înlocuiască toate plățile 
directe. Ar trebui introduse norme care să 
prevadă simplificarea formalităților, printre 
altele prin reducerea obligațiilor impuse 
micilor fermieri, cum sunt cele legate de 

(38) Statele membre pot institui o schemă 
simplă și specifică destinată micilor 
fermieri pentru a reduce costurile 
administrative aferente gestionării și 
controlării sprijinului direct. În acest scop, 
fiecare stat membru poate să stabilească o 
plată forfetară care să înlocuiască toate 
plățile directe. Trebuie introduse norme 
care să prevadă simplificarea formalităților, 
printre altele prin reducerea obligațiilor 
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depunerea cererilor pentru sprijin, de 
practicile agricole benefice pentru climă 
și mediu, de ecocondiționalitate și de 
controale, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR], fără a 
periclita atingerea obiectivelor generale ale 
reformei, înțelegându-se că legislația 
Uniunii, astfel cum este menționată în 
anexa II la Regulamentul (UE) nr. […] 
[HZR], se aplică micilor fermieri. 
Obiectivul schemei respective trebuie să 
fie sprijinirea structurii agricole existente a 
fermelor mici din Uniune, fără a împiedica 
dezvoltarea spre structuri mai competitive. 
Din acest motiv, accesul la schemă trebuie
limitat la exploatațiile existente.

impuse micilor fermieri, cum sunt cele 
legate de depunerea cererilor pentru sprijin, 
fără a periclita atingerea obiectivelor 
generale ale reformei, înțelegându-se că 
legislația Uniunii, astfel cum este 
menționată în anexa II la Regulamentul 
(UE) nr. […] [HZR], se aplică micilor 
fermieri. Obiectivul schemei respective ar 
trebui să fie sprijinirea structurii agricole 
existente a fermelor mici din Uniune, fără a 
împiedica dezvoltarea spre structuri mai 
competitive. Din acest motiv, accesul la 
schemă ar trebui limitat la exploatațiile 
existente.

Or. en

Amendamentul 303
Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Trebuie instituită o schemă simplă și 
specifică destinată micilor fermieri pentru a 
reduce costurile administrative aferente 
gestionării și controlării sprijinului direct. 
În acest scop, trebuie instituită o plată 
forfetară care să înlocuiască toate plățile 
directe. Trebuie introduse norme care să 
prevadă simplificarea formalităților, printre 
altele prin reducerea obligațiilor impuse 
micilor fermieri, cum sunt cele legate de 
depunerea cererilor pentru sprijin, de 
practicile agricole benefice pentru climă și 
mediu, de ecocondiționalitate și de 
controale, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR], fără a 
periclita atingerea obiectivelor generale ale 
reformei, înțelegându-se că legislația 
Uniunii, astfel cum este menționată în 
anexa II la Regulamentul (UE) nr. […] 

(38) Statele membre pot institui o schemă 
simplă și specifică destinată micilor 
fermieri pentru a reduce costurile 
administrative aferente gestionării și 
controlării sprijinului direct. În acest scop, 
fiecare stat membru poate să stabilească o 
plată forfetară care să înlocuiască toate 
plățile directe. Ar trebui introduse norme 
care să prevadă simplificarea formalităților, 
printre altele prin reducerea obligațiilor 
impuse micilor fermieri, cum sunt cele 
legate de depunerea cererilor pentru sprijin, 
de practicile agricole benefice pentru climă 
și mediu, de ecocondiționalitate și de 
controale, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR], fără a 
periclita atingerea obiectivelor generale ale 
reformei, înțelegându-se că legislația 
Uniunii, astfel cum este menționată în 
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[HZR], se aplică micilor fermieri. 
Obiectivul schemei respective trebuie să 
fie sprijinirea structurii agricole existente a 
fermelor mici din Uniune, fără a împiedica 
dezvoltarea spre structuri mai competitive. 
Din acest motiv, accesul la schemă trebuie
limitat la exploatațiile existente.

anexa II la Regulamentul (UE) nr. […] 
[HZR], se aplică micilor fermieri. 
Obiectivul schemei respective ar trebui să 
fie sprijinirea structurii agricole existente a 
fermelor mici din Uniune, fără a împiedica 
dezvoltarea spre structuri mai competitive. 
Din acest motiv, accesul la schemă ar
trebui limitat la exploatațiile existente.

Or. en

Amendamentul 304
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Hannu Takkula

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Trebuie instituită o schemă simplă și 
specifică destinată micilor fermieri pentru a 
reduce costurile administrative aferente 
gestionării și controlării sprijinului direct. 
În acest scop, trebuie instituită o plată 
forfetară care să înlocuiască toate plățile 
directe. Trebuie introduse norme care să 
prevadă simplificarea formalităților, printre 
altele prin reducerea obligațiilor impuse 
micilor fermieri, cum sunt cele legate de 
depunerea cererilor pentru sprijin, de 
practicile agricole benefice pentru climă și 
mediu, de ecocondiționalitate și de 
controale, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR], fără a 
periclita atingerea obiectivelor generale ale 
reformei, înțelegându-se că legislația 
Uniunii, astfel cum este menționată în 
anexa II la Regulamentul (UE) nr. […] 
[HZR], se aplică micilor fermieri. 
Obiectivul schemei respective trebuie să 
fie sprijinirea structurii agricole existente a 
fermelor mici din Uniune, fără a împiedica 
dezvoltarea spre structuri mai competitive. 
Din acest motiv, accesul la schemă trebuie

(38) Ar trebui să existe posibilitatea de a 
institui o schemă simplă și specifică 
destinată micilor fermieri pentru a reduce 
costurile administrative aferente gestionării 
și controlării sprijinului direct. Totuși, 
decizia de a aplica sau nu o schemă 
specifică ar trebui lăsată la latitudinea 
statelor membre. În acest scop, ar trebui
instituită o plată forfetară care să 
înlocuiască toate plățile directe. Ar trebui
introduse norme care să prevadă 
simplificarea formalităților, printre altele 
prin reducerea obligațiilor impuse micilor 
fermieri, cum sunt cele legate de depunerea 
cererilor pentru sprijin, de practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu, de 
ecocondiționalitate și de controale, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. […] [HZR], fără a periclita atingerea 
obiectivelor generale ale reformei, 
înțelegându-se că legislația Uniunii, astfel 
cum este menționată în anexa II la 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR], se 
aplică micilor fermieri. Obiectivul schemei 
respective ar trebui să fie sprijinirea 
structurii agricole existente a fermelor mici 
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limitat la exploatațiile existente. din Uniune, fără a împiedica dezvoltarea 
spre structuri mai competitive. Din acest 
motiv, accesul la schemă ar trebui limitat 
la exploatațiile existente.

Or. en

Amendamentul 305
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent 
Johansson, Anne E. Jensen

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Trebuie instituită o schemă simplă și 
specifică destinată micilor fermieri pentru 
a reduce costurile administrative aferente 
gestionării și controlării sprijinului direct. 
În acest scop, trebuie instituită o plată 
forfetară care să înlocuiască toate plățile 
directe. Trebuie introduse norme care să 
prevadă simplificarea formalităților, printre 
altele prin reducerea obligațiilor impuse 
micilor fermieri, cum sunt cele legate de 
depunerea cererilor pentru sprijin, de 
practicile agricole benefice pentru climă și 
mediu, de ecocondiționalitate și de 
controale, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR], fără a 
periclita atingerea obiectivelor generale ale 
reformei, înțelegându-se că legislația 
Uniunii, astfel cum este menționată în 
anexa II la Regulamentul (UE) nr. […] 
[HZR], se aplică micilor fermieri. 
Obiectivul schemei respective trebuie să 
fie sprijinirea structurii agricole existente a 
fermelor mici din Uniune, fără a împiedica 
dezvoltarea spre structuri mai competitive. 
Din acest motiv, accesul la schemă trebuie
limitat la exploatațiile existente.

(38) Statele membre ar trebui autorizate 
să utilizeze o parte din plafoanele lor 
naționale pentru plățile directe în vederea 
instituirii unei scheme simple și specifice
destinate micilor fermieri pentru a reduce 
costurile administrative aferente gestionării 
și controlării sprijinului direct. În acest 
scop, ar trebui instituită o plată forfetară 
care să înlocuiască toate plățile directe. Ar 
trebui introduse norme care să prevadă 
simplificarea formalităților, printre altele 
prin reducerea obligațiilor impuse micilor 
fermieri, cum sunt cele legate de depunerea 
cererilor pentru sprijin, de practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu și 
de controalele privind 
ecocondiționalitatea, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR], fără a 
periclita atingerea obiectivelor generale ale 
reformei, înțelegându-se că legislația 
Uniunii, astfel cum este menționată în 
anexa II la Regulamentul (UE) nr. […] 
[HZR], se aplică micilor fermieri. 
Obiectivul schemei respective ar trebui să 
fie sprijinirea structurii agricole existente a 
fermelor mici din Uniune, fără a împiedica 
dezvoltarea spre structuri mai competitive 
și fără a împiedica orice fel de schimbări 
structurale în agricultură. Din acest 
motiv, accesul la schemă ar trebui limitat 
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la exploatațiile existente.

Or. en

Amendamentul 306
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Trebuie instituită o schemă simplă și 
specifică destinată micilor fermieri pentru 
a reduce costurile administrative aferente 
gestionării și controlării sprijinului direct. 
În acest scop, trebuie instituită o plată 
forfetară care să înlocuiască toate plățile
directe. Ar trebui introduse norme care să 
prevadă simplificarea formalităților, 
printre altele prin reducerea obligațiilor 
impuse micilor fermieri, cum sunt cele 
legate de depunerea cererilor pentru 
sprijin, de practicile agricole benefice 
pentru climă și mediu, de
ecocondiționalitate și de controale, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. […] [HZR], fără a periclita atingerea 
obiectivelor generale ale reformei, 
înțelegându-se că legislația Uniunii, astfel 
cum este menționată în anexa II la 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR], se 
aplică micilor fermieri. Obiectivul schemei 
respective trebuie să fie sprijinirea 
structurii agricole existente a fermelor mici 
din Uniune, fără a împiedica dezvoltarea 
spre structuri mai competitive. Din acest 
motiv, accesul la schemă trebuie limitat la 
exploatațiile existente.

(38) Ar trebui instituită o schemă simplă și 
specifică destinată micilor fermieri pentru 
a favoriza participarea micilor fermieri și 
a grupurilor de producători la activitățile 
agricole. În acest scop, ar trebui instituită 
o schemă specială în cadrul plăților 
directe. Ar trebui introduse norme care să 
prevadă simplificarea formalităților. 
Schema destinată micilor fermieri nu ar 
trebui să aplice un model cu opțiune de 
ieșire pentru întreprinderile mici, 
conducând la abandonarea acestui sector 
de către fermieri. Prin urmare, fermierii 
ar trebui să aibă posibilitatea de a ieși din 
„schema pentru micii fermieri” sau de a 
intra în aceasta, precum și de a trece la 
un alt sistem agricol definit în prezentul 
regulament. Micii fermieri nu ar trebui 
exceptați în mod automat de la măsurile 
de ecologizare și ar trebui să respecte 
obiectivele de ecocondiționalitate. 
Obiectivul schemei respective ar trebui să 
fie sprijinirea structurii agricole existente a 
fermelor mici din Uniune, fără a împiedica 
dezvoltarea spre structuri mai competitive.

Or. en
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Amendamentul 307
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Trebuie instituită o schemă simplă și 
specifică destinată micilor fermieri pentru 
a reduce costurile administrative aferente 
gestionării și controlării sprijinului direct. 
În acest scop, trebuie instituită o plată 
forfetară care să înlocuiască toate plățile 
directe. Trebuie introduse norme care să 
prevadă simplificarea formalităților, printre 
altele prin reducerea obligațiilor impuse 
micilor fermieri, cum sunt cele legate de 
depunerea cererilor pentru sprijin, de 
practicile agricole benefice pentru climă și 
mediu, de ecocondiționalitate și de 
controale, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR], fără a 
periclita atingerea obiectivelor generale ale 
reformei, înțelegându-se că legislația 
Uniunii, astfel cum este menționată în 
anexa II la Regulamentul (UE) nr. […] 
[HZR], se aplică micilor fermieri. 
Obiectivul schemei respective trebuie să 
fie sprijinirea structurii agricole existente a 
fermelor mici din Uniune, fără a împiedica 
dezvoltarea spre structuri mai competitive. 
Din acest motiv, accesul la schemă trebuie
limitat la exploatațiile existente.

(38) Ar trebui instituite două forme simple 
de sprijin pentru micii fermieri. Pe de o 
parte, ar trebui introdusă o schemă simplă 
și specifică destinată exploatațiilor de 
foarte mici dimensiuni și exploatațiilor 
familiale pentru a reduce costurile 
administrative aferente gestionării și 
controlării sprijinului direct. În acest scop, 
ar trebui instituită o plată forfetară care să 
înlocuiască toate plățile directe. Ar trebui
introduse norme care să prevadă 
simplificarea formalităților, printre altele 
prin reducerea obligațiilor impuse micilor 
fermieri, cum sunt cele legate de depunerea 
cererilor pentru sprijin, de practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu, de 
ecocondiționalitate și de controale, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. […] [HZR], fără a periclita atingerea 
obiectivelor generale ale reformei, 
înțelegându-se că legislația Uniunii, astfel 
cum este menționată în anexa II la 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR], se 
aplică micilor fermieri. Obiectivul schemei
respective ar trebui să fie sprijinirea 
structurii agricole existente a fermelor mici 
din Uniune, fără a împiedica dezvoltarea 
spre structuri mai productive. Din acest 
motiv, accesul la schemă ar trebui limitat 
la exploatațiile existente. Pe de altă parte, 
ar trebui să existe o formă de asistență 
pentru exploatațiile de mici dimensiuni 
care să completeze celelalte plăți de 
sprijin acordate fermierilor. Obligațiile 
legate de depunerea cererilor pentru 
sprijin, de practicile agricole benefice 
pentru climă și mediu, de 
ecocondiționalitate și de controale, 
prevăzute în Regulamentul (UE) nr. […] 
[HZR] ar trebui să se aplice exploatațiilor 



AM\907852RO.doc 29/175 PE492.791v01-00

RO

mici.

Or. fr

Amendamentul 308
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Trebuie instituită o schemă simplă și 
specifică destinată micilor fermieri pentru a 
reduce costurile administrative aferente 
gestionării și controlării sprijinului direct. 
În acest scop, trebuie instituită o plată 
forfetară care să înlocuiască toate plățile 
directe. Trebuie introduse norme care să 
prevadă simplificarea formalităților, printre 
altele prin reducerea obligațiilor impuse 
micilor fermieri, cum sunt cele legate de 
depunerea cererilor pentru sprijin, de 
practicile agricole benefice pentru climă și 
mediu, de ecocondiționalitate și de 
controale, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR], fără a 
periclita atingerea obiectivelor generale ale 
reformei, înțelegându-se că legislația 
Uniunii, astfel cum este menționată în 
anexa II la Regulamentul (UE) nr. […] 
[HZR], se aplică micilor fermieri. 
Obiectivul schemei respective trebuie să 
fie sprijinirea structurii agricole existente a 
fermelor mici din Uniune, fără a împiedica 
dezvoltarea spre structuri mai competitive. 
Din acest motiv, accesul la schemă trebuie
limitat la exploatațiile existente.

(38) Ar trebui instituită o schemă simplă și 
specifică destinată micilor fermieri pentru a 
reduce costurile administrative aferente 
gestionării și controlării sprijinului direct. 
În acest scop, ar trebui instituită o plată 
forfetară care să înlocuiască toate plățile
directe. Ar trebui introduse norme care să 
prevadă simplificarea formalităților, printre 
altele prin reducerea obligațiilor impuse 
micilor fermieri, cum sunt cele legate de 
depunerea cererilor pentru sprijin și de 
practicile agricole benefice pentru climă și 
mediu, fără a periclita atingerea 
obiectivelor generale ale reformei, 
înțelegându-se că ecocondiționalitatea și
legislația Uniunii, astfel cum este 
menționată în anexa II la Regulamentul 
(UE) nr. […] [HZR], se aplică micilor 
fermieri. Obiectivul schemei respective ar 
trebui să fie sprijinirea structurii agricole 
existente a fermelor mici din Uniune, fără a 
împiedica dezvoltarea spre structuri mai 
competitive. Din acest motiv, accesul la 
schemă ar trebui limitat la exploatațiile 
existente.

Or. de

Amendamentul 309
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer
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Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Trebuie instituită o schemă simplă și 
specifică destinată micilor fermieri pentru a 
reduce costurile administrative aferente 
gestionării și controlării sprijinului direct. 
În acest scop, trebuie instituită o plată 
forfetară care să înlocuiască toate plățile 
directe. Trebuie introduse norme care să 
prevadă simplificarea formalităților, printre 
altele prin reducerea obligațiilor impuse 
micilor fermieri, cum sunt cele legate de 
depunerea cererilor pentru sprijin, de 
practicile agricole benefice pentru climă și 
mediu, de ecocondiționalitate și de 
controale, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR], fără a 
periclita atingerea obiectivelor generale ale 
reformei, înțelegându-se că legislația 
Uniunii, astfel cum este menționată în 
anexa II la Regulamentul (UE) nr. […] 
[HZR], se aplică micilor fermieri. 
Obiectivul schemei respective trebuie să 
fie sprijinirea structurii agricole existente a 
fermelor mici din Uniune, fără a împiedica 
dezvoltarea spre structuri mai competitive.
Din acest motiv, accesul la schemă trebuie 
limitat la exploatațiile existente.

(38) Ar trebui instituită o schemă simplă și 
specifică destinată micilor fermieri pentru a 
reduce costurile administrative aferente 
gestionării și controlării sprijinului direct. 
În acest scop, ar trebui instituită o plată 
forfetară care să înlocuiască toate plățile 
directe. Ar trebui introduse norme care să 
prevadă simplificarea formalităților, printre 
altele prin reducerea obligațiilor impuse 
micilor fermieri, cum sunt cele legate de 
depunerea cererilor pentru sprijin, de 
practicile agricole benefice pentru climă și 
mediu, de ecocondiționalitate și de 
controale, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR], fără a 
periclita atingerea obiectivelor generale ale 
reformei, înțelegându-se că legislația 
Uniunii, astfel cum este menționată în 
anexa II la Regulamentul (UE) nr. […] 
[HZR], se aplică micilor fermieri. 
Obiectivul schemei respective ar trebui să 
fie sprijinirea structurii agricole a fermelor 
mici din Uniune, fără a împiedica 
dezvoltarea spre structuri mai productive.

Or. pt

Amendamentul 310
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Trebuie instituită o schemă simplă și 
specifică destinată micilor fermieri pentru a 
reduce costurile administrative aferente 
gestionării și controlării sprijinului direct. 
În acest scop, trebuie instituită o plată 

(38) Ar trebui instituită o schemă simplă și 
specifică destinată micilor fermieri pentru a 
reduce costurile administrative aferente 
gestionării și controlării sprijinului direct. 
În acest scop, ar trebui instituită o plată 
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forfetară care să înlocuiască toate plățile 
directe. Trebuie introduse norme care să 
prevadă simplificarea formalităților, printre 
altele prin reducerea obligațiilor impuse 
micilor fermieri, cum sunt cele legate de 
depunerea cererilor pentru sprijin, de 
practicile agricole benefice pentru climă și 
mediu, de ecocondiționalitate și de 
controale, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR], fără a 
periclita atingerea obiectivelor generale ale 
reformei, înțelegându-se că legislația 
Uniunii, astfel cum este menționată în 
anexa II la Regulamentul (UE) nr. […] 
[HZR], se aplică micilor fermieri. 
Obiectivul schemei respective trebuie să 
fie sprijinirea structurii agricole existente a 
fermelor mici din Uniune, fără a împiedica 
dezvoltarea spre structuri mai competitive. 
Din acest motiv, accesul la schemă trebuie
limitat la exploatațiile existente.

forfetară care să înlocuiască toate plățile 
directe. Ar trebui introduse norme care să 
prevadă simplificarea formalităților, printre 
altele prin reducerea obligațiilor impuse 
micilor fermieri, cum sunt cele legate de 
depunerea cererilor pentru sprijin, de 
practicile agricole benefice pentru climă și 
mediu, de ecocondiționalitate și de 
controale, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR], fără a 
periclita atingerea obiectivelor generale ale 
reformei, înțelegându-se că legislația 
Uniunii, astfel cum este menționată în 
anexa II la Regulamentul (UE) nr. […] 
[HZR], se aplică micilor fermieri. 
Obiectivul schemei respective ar trebui să 
fie sprijinirea structurii agricole existente a 
fermelor mici din Uniune, fără a împiedica 
dezvoltarea spre structuri mai sustenabile. 
Din acest motiv, accesul la schemă ar 
trebui limitat la exploatațiile existente.

Or. fr

Justificare

L'agriculture européenne n'a cessé de s'adapter et a gagné en productivité et en qualité mais 
elle n'assure pas ou mal le bien être des agriculteurs et des agricultrices et des éleveurs. Le 
concept de "compétitivité" signifie aussi privilégier les zones les plus productives, souvent en 
appauvrissant les sols, au mépris des zones réputées plus pauvres et moins accessibles.Or 
l'agriculture doit être liée au sol et aux territoires et nous avons besoin de toutes les 
agricultures européennes pour assurer notre souveraineté alimentaire.C'est pourquoi le 
concept de durabilité s'impose car il recouvre une triple dimension : économique, sociale et 
environnementale.

Amendamentul 311
Gabriel Mato Adrover

Propunere de regulament
Considerentul 39 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39a) În regiunile ultraperiferice, 
agricultura trebuie să facă față unor 
dificultăți specifice din cauza caracterului 
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insular și îndepărtat al zonelor în cauză 
și, prin urmare, ar trebui să beneficieze de 
un tratament specific în cadrul unor 
dispoziții separate, prevăzute în prezent de 
Regulamentul nr. 247/2006 al Consiliului. 
Obstacolele geografice și climatice 
semnificative care împiedică 
diversificarea produselor în aceste zone 
face necesară extinderea acestui 
tratament specific asupra deciziilor 
bugetare luate de către Uniunea 
Europeană în legătură cu prezentul 
regulament.

Or. es

Amendamentul 312
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) În vederea simplificării și pentru a ține 
seama de situația specifică a regiunilor 
ultraperiferice, plățile directe din aceste 
regiuni trebuie gestionate în cadrul 
programelor de sprijin instituite prin 
Regulamentul (CE) nr. 247/2006. În 
consecință, dispozițiile prezentului 
regulament referitoare la schema de plată 
de bază și la plățile conexe, precum și la 
sprijinul cuplat nu trebuie să se aplice în 
regiunile respective.

(40) În vederea simplificării și pentru a 
adapta cu mai multă precizie PAC la
situația specifică a regiunilor 
ultraperiferice, care se confruntă cu 
dificultăți pe seama dimensiunilor mici și 
a situării acestora la mare distanță față de 
piețe, plățile directe și toate formele de 
sprijin pentru venit acordate fermierilor
din aceste regiuni ar trebui gestionate în 
cadrul programelor de sprijin instituite prin 
Regulamentul (CE) nr. 247/2006. În 
consecință, dispozițiile prezentului 
regulament referitoare la schema de plată 
de bază și la plățile conexe, precum și la 
sprijinul cuplat nu ar trebui să se aplice în 
regiunile respective.

Or. pt

Amendamentul 313
Gabriel Mato Adrover



AM\907852RO.doc 33/175 PE492.791v01-00

RO

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) În vederea simplificării și pentru a ține 
seama de situația specifică a regiunilor 
ultraperiferice, plățile directe din aceste 
regiuni trebuie gestionate în cadrul 
programelor de sprijin instituite prin 
Regulamentul (CE) nr. 247/2006. În 
consecință, dispozițiile prezentului 
regulament referitoare la schema de plată 
de bază și la plățile conexe, precum și la 
sprijinul cuplat nu trebuie să se aplice în 
regiunile respective.

(40) În vederea simplificării și pentru a ține 
seama de situația specifică a regiunilor 
ultraperiferice, plățile directe din aceste 
regiuni ar trebui gestionate în cadrul 
programelor de sprijin instituite prin 
Regulamentul (CE) nr. 247/2006. În 
consecință, dispozițiile prezentului 
regulament referitoare la schema de plată 
de bază și la plățile conexe, precum și la 
sprijinul cuplat nu ar trebui să se aplice în 
regiunile respective. Totuși, ar trebui să se 
efectueze o evaluare a impactului pe care 
orice modificare adusă prezentului 
regulament l-ar putea avea asupra 
regiunilor respective.

Or. es

Amendamentul 314
Esther Herranz García, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de regulament
Considerentul 40 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40a) Diversitatea sectorului agricol în 
anumite zone izolate cu sisteme de 
producție ineficiente impune utilizarea 
unor instrumente de politică agricolă 
specifice, cu care Uniunea Europeană are 
suficientă experiență, în scopul orientării 
într-o măsură mai mare către piață a 
acestui sector, al reducerii impactului 
asupra mediului prin abandonarea 
activităților agricole și al conservării 
comunităților rurale în conformitate cu 
obiectivul de sustenabilitate. Măsurile 
specifice ar trebui analizate în profunzime 
pentru a verifica aplicabilitatea lor în 
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teritoriile insulare ale Uniunii care au 
caracteristici similare teritoriilor în care 
astfel de instrumente de politică agricolă 
au înregistrat rezultate pozitive.

Or. es

Amendamentul 315
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Considerentul 42 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42a) Pentru a consolida criteriile sociale, 
statele membre ar trebui să promoveze și 
să stabilească sisteme de certificare a 
amprentei ocupării forței de muncă 
(certificare socială acreditată cu 
implicarea actorilor sociali) care să 
furnizeze informații consumatorilor și 
care să acționeze ca stimul pentru 
adoptarea unei abordări privind 
responsabilitatea socială a 
întreprinderilor care identifică și 
selectează cele mai bune relații și practici 
de muncă. Sistemul de informații privind 
amprenta ocupării forței de muncă ar 
putea fi, de asemenea, aplicat produselor 
importate.

Or. es

Amendamentul 316
Liam Aylward, Marian Harkin

Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) În vederea consolidării politicii lor de 
dezvoltare rurală, statele membre trebuie

(43) În vederea consolidării politicii lor de 
dezvoltare rurală, statele membre ar trebui
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să aibă posibilitatea de a transfera fonduri 
din plafonul lor pentru plăți directe către 
sprijinul destinat dezvoltării rurale. În 
același timp, statele membre în care 
nivelul sprijinului direct rămâne sub 90 % 
din nivelul mediu al Uniunii trebuie să 
aibă posibilitatea de a transfera fonduri 
din sprijinul pe care îl alocă pentru 
dezvoltarea rurală către plafonul lor 
pentru plăți directe. Aceste alegeri trebuie
făcute, în anumite limite, o singură dată 
pentru întreaga perioadă de aplicare a 
prezentului regulament.

să aibă posibilitatea de a transfera fonduri 
din plafonul lor pentru plăți directe către 
sprijinul destinat dezvoltării rurale. Toate 
fondurile astfel transferate ar trebui să 
facă obiectul unei cofinanțări de către 
statul membru la rata aplicabilă 
programului de dezvoltare rurală din 
statul membru respectiv.

Or. en

Justificare

În absența oricărei cerințe de cofinanțare, există riscul ca fondurile prevăzute în primul pilon 
să poată fi utilizate de statele membre cu scopul de a reduce condițiile de cofinanțare și, 
astfel, de a îmbunătăți finanțele naționale în detrimentul PAC.

Amendamentul 317
Marian Harkin

Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) În vederea consolidării politicii lor de 
dezvoltare rurală, statele membre trebuie
să aibă posibilitatea de a transfera fonduri 
din plafonul lor pentru plăți directe către 
sprijinul destinat dezvoltării rurale. În 
același timp, statele membre în care 
nivelul sprijinului direct rămâne sub 90 % 
din nivelul mediu al Uniunii trebuie să 
aibă posibilitatea de a transfera fonduri 
din sprijinul pe care îl alocă pentru 
dezvoltarea rurală către plafonul lor 
pentru plăți directe. Aceste alegeri trebuie
făcute, în anumite limite, o singură dată 
pentru întreaga perioadă de aplicare a 
prezentului regulament.

(43) În vederea consolidării politicii lor de 
dezvoltare rurală, statele membre ar trebui
să aibă posibilitatea de a transfera fonduri 
din plafonul lor pentru plăți directe către 
sprijinul destinat dezvoltării rurale. Toate 
fondurile astfel transferate ar trebui să 
facă obiectul unei cofinanțări de către 
statul membru la rata aplicabilă 
programului de dezvoltare rurală din 
statul membru respectiv.



PE492.791v01-00 36/175 AM\907852RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 318
Brian Simpson, Karin Kadenbach, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) În vederea consolidării politicii lor de 
dezvoltare rurală, statele membre trebuie
să aibă posibilitatea de a transfera fonduri 
din plafonul lor pentru plăți directe către 
sprijinul destinat dezvoltării rurale. În 
același timp, statele membre în care 
nivelul sprijinului direct rămâne sub 90 % 
din nivelul mediu al Uniunii trebuie să 
aibă posibilitatea de a transfera fonduri 
din sprijinul pe care îl alocă pentru 
dezvoltarea rurală către plafonul lor 
pentru plăți directe. Aceste alegeri trebuie
făcute, în anumite limite, o singură dată 
pentru întreaga perioadă de aplicare a 
prezentului regulament.

(43) În vederea consolidării politicii lor de 
dezvoltare rurală, statele membre ar trebui
să aibă posibilitatea de a transfera fonduri 
din plafonul lor pentru plăți directe către 
sprijinul destinat dezvoltării rurale. 
Această alegere ar trebui făcută, în 
anumite limite, o singură dată pentru 
întreaga perioadă de aplicare a prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

O astfel de prevedere ar reduce importanța contribuției PAC la finanțarea publică a 
achiziționării de bunuri publice și ar reprezenta un regres semnificativ în evoluția PAC și, 
prin urmare, ar trebui eliminată.

Amendamentul 319
George Lyon, Phil Bennion

Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) În vederea consolidării politicii lor de 
dezvoltare rurală, statele membre trebuie
să aibă posibilitatea de a transfera fonduri 

(43) În vederea consolidării politicii lor de 
dezvoltare rurală, statele membre ar trebui
să aibă posibilitatea de a transfera fonduri 
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din plafonul lor pentru plăți directe către 
sprijinul destinat dezvoltării rurale. În 
același timp, statele membre în care nivelul 
sprijinului direct rămâne sub 90 % din 
nivelul mediu al Uniunii trebuie să aibă 
posibilitatea de a transfera fonduri din 
sprijinul pe care îl alocă pentru dezvoltarea 
rurală către plafonul lor pentru plăți 
directe. Aceste alegeri trebuie făcute, în 
anumite limite, o singură dată pentru 
întreaga perioadă de aplicare a prezentului 
regulament.

din plafonul lor pentru plăți directe către 
sprijinul destinat dezvoltării rurale. Toate 
fondurile astfel transferate nu ar trebui să 
reprezinte mai mult de 15 % din plafonul 
lor de plăți directe și ar trebui să fie 
utilizate în regim de cofinanțare. Toate 
statele membre ar trebui să fie în măsură 
să majoreze cuantumul transferat 
proporțional cu fondurile care nu au fost 
alocate în cadrul sprijinului acordat 
zonelor care se confruntă cu constrângeri 
naturale. Acestea au, de asemenea, 
posibilitatea de a transfera fondurile 
neutilizate în cadrul „ecologizării” pentru 
a acorda sprijin suplimentar măsurilor de 
agromediu în cadrul dezvoltării rurale. În 
același timp, statele membre în care nivelul 
sprijinului direct rămâne sub 90 % din 
nivelul mediu al Uniunii ar trebui să aibă 
posibilitatea de a transfera fonduri din 
sprijinul pe care îl alocă pentru dezvoltarea 
rurală către plafonul lor pentru plăți 
directe. Aceste alegeri ar trebui făcute, în 
anumite limite, o singură dată pentru 
întreaga perioadă de aplicare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 320
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) În vederea consolidării politicii lor de 
dezvoltare rurală, statele membre trebuie
să aibă posibilitatea de a transfera fonduri 
din plafonul lor pentru plăți directe către 
sprijinul destinat dezvoltării rurale. În 
același timp, statele membre în care nivelul 
sprijinului direct rămâne sub 90% din 
nivelul mediu al Uniunii trebuie să aibă 
posibilitatea de a transfera fonduri din 

(43) În vederea consolidării politicii lor de 
dezvoltare rurală, statele membre ar trebui
să aibă posibilitatea de a transfera fonduri 
din plafonul lor pentru plăți directe către 
sprijinul destinat dezvoltării rurale. Odată 
transferate, aceste fonduri nu ar face 
obiectul cofinanțării. Statele membre al 
căror nivel al sprijinului direct este 
inferior mediei Uniunii ar avea astfel 
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sprijinul pe care îl alocă pentru dezvoltarea 
rurală către plafonul lor pentru plăți 
directe. Aceste alegeri trebuie făcute, în 
anumite limite, o singură dată pentru 
întreaga perioadă de aplicare a prezentului 
regulament.

posibilitatea de a consolida transferul de 
fonduri de la pilonul I la pilonul II. În 
același timp, statele membre în care nivelul 
sprijinului direct rămâne sub 90% din 
nivelul mediu al Uniunii ar trebui să aibă 
posibilitatea de a transfera fonduri din 
sprijinul pe care îl alocă pentru dezvoltarea 
rurală către plafonul lor pentru plăți 
directe. Aceste alegeri ar trebui făcute, în 
anumite limite, o singură dată pentru 
întreaga perioadă de aplicare a prezentului 
regulament.

Or. fr

Amendamentul 321
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) În vederea consolidării politicii lor de 
dezvoltare rurală, statele membre trebuie
să aibă posibilitatea de a transfera fonduri 
din plafonul lor pentru plăți directe către 
sprijinul destinat dezvoltării rurale. În 
același timp, statele membre în care nivelul 
sprijinului direct rămâne sub 90% din 
nivelul mediu al Uniunii trebuie să aibă 
posibilitatea de a transfera fonduri din 
sprijinul pe care îl alocă pentru dezvoltarea 
rurală către plafonul lor pentru plăți 
directe. Aceste alegeri trebuie făcute, în 
anumite limite, o singură dată pentru 
întreaga perioadă de aplicare a prezentului 
regulament.

(43) În vederea consolidării politicii lor de 
dezvoltare rurală, statele membre ar trebui
să aibă posibilitatea de a transfera fonduri 
din plafonul lor pentru plăți directe către 
sprijinul destinat dezvoltării rurale. În 
același timp, statele membre în care nivelul 
sprijinului direct rămâne sub 90% din 
nivelul mediu al Uniunii ar trebui să aibă 
posibilitatea de a transfera fonduri din 
sprijinul pe care îl alocă pentru dezvoltarea 
rurală către plafonul lor pentru plăți 
directe. Aceste alegeri ar trebui făcute, în 
anumite limite, o singură dată pentru 
întreaga perioadă de aplicare a prezentului 
regulament. Este important de stabilit cum 
se poate ajunge la reutilizarea acestor 
fonduri, în condițiile în care ecologizarea 
este obligatorie și constituie baza pentru 
proiectele de agromediu din Pilonul 2.

Or. ro



AM\907852RO.doc 39/175 PE492.791v01-00

RO

Amendamentul 322
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) În vederea consolidării politicii lor de 
dezvoltare rurală, statele membre trebuie
să aibă posibilitatea de a transfera fonduri 
din plafonul lor pentru plăți directe către 
sprijinul destinat dezvoltării rurale. În 
același timp, statele membre în care nivelul 
sprijinului direct rămâne sub 90% din 
nivelul mediu al Uniunii trebuie să aibă 
posibilitatea de a transfera fonduri din 
sprijinul pe care îl alocă pentru dezvoltarea 
rurală către plafonul lor pentru plăți 
directe. Aceste alegeri trebuie făcute, în 
anumite limite, o singură dată pentru 
întreaga perioadă de aplicare a prezentului 
regulament.

(43) În vederea consolidării politicii lor de 
dezvoltare rurală, statele membre ar trebui
să aibă posibilitatea de a transfera fonduri 
din plafonul lor pentru plăți directe către 
sprijinul destinat dezvoltării rurale. În 
acest sens, statele membre pot acorda 
prioritate măsurilor de finanțare pentru a 
concentra oferta prin consolidarea 
organizațiilor de producători prevăzute în 
Regulamentul privind dezvoltarea rurală.
În același timp, statele membre în care 
nivelul sprijinului direct rămâne sub 90% 
din nivelul mediu al Uniunii ar trebui să 
aibă posibilitatea de a transfera fonduri din 
sprijinul pe care îl alocă pentru dezvoltarea 
rurală către plafonul lor pentru plăți 
directe. Aceste alegeri ar trebui făcute, în 
anumite limite, o singură dată pentru 
întreaga perioadă de aplicare a prezentului 
regulament.

Or. it

Amendamentul 323
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) În vederea consolidării politicii lor de 
dezvoltare rurală, statele membre trebuie
să aibă posibilitatea de a transfera fonduri 
din plafonul lor pentru plăți directe către 
sprijinul destinat dezvoltării rurale. În 
același timp, statele membre în care nivelul 
sprijinului direct rămâne sub 90 % din 

(43) În vederea consolidării politicii lor de 
dezvoltare rurală, statele membre ar trebui
să aibă posibilitatea de a transfera fonduri 
din plafonul lor pentru plăți directe către 
sprijinul destinat dezvoltării rurale. În 
același timp, statele membre în care nivelul 
sprijinului direct rămâne sub 90 % din 
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nivelul mediu al Uniunii trebuie să aibă 
posibilitatea de a transfera fonduri din 
sprijinul pe care îl alocă pentru dezvoltarea 
rurală către plafonul lor pentru plăți 
directe. Aceste alegeri trebuie făcute, în
anumite limite, o singură dată pentru 
întreaga perioadă de aplicare a prezentului 
regulament.

nivelul mediu al Uniunii ar trebui să aibă 
posibilitatea de a transfera fonduri din 
sprijinul pe care îl alocă pentru dezvoltarea 
rurală către plafonul lor pentru plăți 
directe. Aceste alegeri ar trebui făcute, în 
anumite limite și în măsura posibilului, o 
singură dată pentru întreaga perioadă de 
aplicare a prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 324
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Considerentul 44 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44a) Pentru a proteja starea peisajelor 
europene, plățile efectuate în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să 
respecte principiile prevăzute de 
Convenția europeană a peisajului și de 
articolul 3 din Tratatul de la Lisabona, 
care garantează protejarea și 
consolidarea patrimoniului cultural al 
Europei. Peisajul reprezintă un aspect-
cheie al culturii și al tradiției regionale, 
îmbunătățind diversitatea culturală și 
geografică, și un fundament pentru 
biodiversitatea noastră modernă, care a 
fost modelată de o experiență de secole în 
domeniul agriculturii și al gestionării 
pădurilor.

Or. en

Amendamentul 325
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul -1 (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -1
Eliminarea plăților directe

(1) Plățile directe se elimină până în 2025, 
astfel:
(a) plățile se elimină treptat;
(b) resursele alocate se utilizează pentru 
programe de protecție și de îmbunătățire 
în următoarele domenii:
(i) mediu;
(ii) creșterea animalelor;
(iii) apă și calitatea apei;
(iv) sol și calitatea solului;
(v) combaterea schimbărilor climatice;
(c) resursele alocate se utilizează în 
procent de 100 % pentru luarea unor 
măsuri la nivel regional.

Or. de

Amendamentul 326
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) o plată pentru fermierii care aplică 
practici agricole benefice pentru climă și 
mediu;

eliminat

Or. en

Amendamentul 327
Richard Ashworth
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) o plată pentru fermierii care aplică 
practici agricole benefice pentru climă și 
mediu;

eliminat

Or. en

Amendamentul 328
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) o plată pentru fermierii care aplică
practici agricole benefice pentru climă și 
mediu;

(ii) o plată pentru fermierii care adoptă
practici agricole avansate și durabile, 
benefice pentru biodiversitate, pentru 
gestionarea adecvată a fertilității solului 
și a apei, pentru climă și mediu și care
depășesc cerințele de ecocondiționalitate;

Or. en

Amendamentul 329
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) o plată pentru fermierii care aplică 
practici agricole benefice pentru climă și 
mediu;

(ii) o schemă care este obligatorie pentru 
statele membre și opțională pentru 
fermieri și care presupune o plată pentru 
fermierii care aplică practici agricole 
benefice pentru climă și mediu;

Or. it
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Amendamentul 330
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) o plată pentru fermierii care aplică 
practici agricole benefice pentru climă și 
mediu;

(ii) o plată suplimentară pentru fermierii 
care aplică practici agricole benefice pentru 
climă și mediu;

Or. de

Amendamentul 331
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) o plată pentru fermierii care aplică 
practici agricole benefice pentru climă și 
mediu;

(ii) o plată suplimentară pentru fermierii 
care aplică practici agricole benefice pentru 
climă și mediu;

Or. en

Amendamentul 332
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – litera b – punctul iii a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) o nouă schemă de plăți finanțată de 
către UE pentru coloniile de albine în 
sectorul apicol;

Or. bg
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Amendamentul 333
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragrafu1 1 – litera b – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) o plată pentru tinerii fermieri care își 
încep activitatea agricolă;

(iv) o plată pentru noii fermieri care își 
încep activitatea agricolă;

Or. fr

Amendamentul 334
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – litera b – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) o plată pentru tinerii fermieri care își 
încep activitatea agricolă;

(iv) o plată opțională pentru tinerii fermieri 
care își încep activitatea agricolă;

Or. en

Justificare

Măsurile din cadrul celui de al doilea pilon referitoare la tinerii fermieri reprezintă un mod 
mai eficient de a susține și a promova fermierii începători, prin urmare aplicarea măsurilor 
din cadrul primului pilon ar trebui să fie facultativă pentru statele membre.

Amendamentul 335
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – litera b – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) o plată pentru tinerii fermieri care își 
încep activitatea agricolă;

(iv) o plată opțională pentru tinerii fermieri
care își încep activitatea agricolă;
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Or. en

Justificare

Plățile acordate tinerilor fermieri ar trebui să fie opționale pentru statele membre și pentru 
regiunile acestora.

Amendamentul 336
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – litera b – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) o plată pentru tinerii fermieri care își 
încep activitatea agricolă;

(iv) o plată opțională pentru tinerii fermieri 
care își încep activitatea agricolă;

Or. en

Amendamentul 337
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – litera b – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) o plată pentru tinerii fermieri care își 
încep activitatea agricolă;

(iv) o plată opțională pentru tinerii fermieri 
care își încep activitatea agricolă;

Or. de

Amendamentul 338
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – litera b – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) o plată pentru tinerii fermieri care își (iv) o plată pentru tinerii fermieri și nou-
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încep activitatea agricolă; veniții în sectorul agricol care își încep 
activitatea agricolă;

Or. en

Amendamentul 339
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragrafu1 1 – litera b – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) o plată pentru tinerii fermieri care își 
încep activitatea agricolă;

(iv) o plată pentru tinerii și noii fermieri 
care își încep activitatea agricolă;

Or. fr

Amendamentul 340
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Mariya 
Gabriel, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Sergio Paolo 
Francesco Silvestris, Marian-Jean Marinescu, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Czesław 
Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – litera b – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) o plată pentru tinerii fermieri care își 
încep activitatea agricolă;

(iv) o plată obligatorie pentru tinerii 
fermieri care își încep activitatea agricolă;

Or. en

Amendamentul 341
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – litera b – punctul iv
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) o plată pentru tinerii fermieri care își 
încep activitatea agricolă;

(iv) o plată obligatorie pentru tinerii 
fermieri care își încep activitatea agricolă;

Or. en

Amendamentul 342
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragrafu1 1 – litera b – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) o plată pentru tinerii fermieri care își 
încep activitatea agricolă;

(iv) o plată pentru tinerii fermieri care își 
încep activitatea agricolă și pentru femeile 
care lucrează în agricultură;

Or. it

Justificare

Ca urmare a rolului multifuncțional pe care femeile îl joacă în mediile familial și de lucru, 
acestea pot contribui în mod semnificativ la inovare și la progres la toate nivelurile societății, 
precum și la ameliorarea calității vieții, în special în zonele rurale. Prin urmare, femeile, la 
fel ca tinerii, sunt demne de recunoaștere și de sprijin în cadrul PAC.

Amendamentul 343
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – litera b – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) o schemă de sprijin cuplat facultativ; eliminat

Or. en
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Amendamentul 344
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – litera b – punctul vi

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vi) o plată specifică pentru cultura de 
bumbac;

eliminat

Or. en

Amendamentul 345
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – litera b – punctul vi

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vi) o plată specifică pentru cultura de 
bumbac;

(vi) o plată provizorie specifică pentru 
cultura de bumbac;

Or. de

Amendamentul 346
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – litera b – punctul vii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vii) o schemă simplificată pentru micii
fermieri;

(vii) o schemă simplificată pentru fermieri;

Or. fr

Amendamentul 347
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – litera b – punctul vii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vii) o schemă simplificată pentru micii 
fermieri;

(vii) o schemă opțională simplificată 
pentru micii fermieri;

Or. de

Amendamentul 348
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – litera b – punctul vii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vii) o schemă simplificată pentru micii 
fermieri;

(vii) o schemă opțională simplificată 
pentru micii fermieri;

Or. en

Amendamentul 349
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Petri Sarvamaa, Mariya Gabriel, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – litera b – punctul vii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vii) o schemă simplificată pentru micii 
fermieri;

(vii) o schemă opțională simplificată 
pentru micii fermieri;

Or. en

Amendamentul 350
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – litera b – punctul vii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(vii) o schemă simplificată pentru micii 
fermieri;

(vii) o schemă opțională simplificată 
pentru micii fermieri;

Or. en

Amendamentul 351
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – litera b – punctul vii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vii) o schemă simplificată pentru micii 
fermieri;

(vii) o schemă opțională simplificată 
pentru micii fermieri;

Or. en

Amendamentul 352
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – litera b – punctul vii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vii) o schemă simplificată pentru micii 
fermieri;

(vii) o schemă opțională simplificată 
pentru micii fermieri;

Or. en

Amendamentul 353
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – litera b – punctul vii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(vii) o schemă simplificată pentru micii 
fermieri;

(vii) o schemă opțională simplificată 
pentru micii fermieri;

Or. fr

Justificare

Există diferențe considerabile între dimensiunile exploatațiilor din diferitele state membre. O 
schemă pentru micii fermieri poate fi utilă în unele cazuri, dar în alte state membre poate 
avea ca rezultat denaturarea concurenței. Statele membre sunt cele mai în măsură să 
evalueze dacă o astfel de schemă este adecvată.

Amendamentul 354
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – litera b – punctul vii a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(viia) o plată pentru micile exploatații 
care urmează să fie stabilită la nivel de 
stat membru;

Or. fr

Amendamentul 355
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – litera b – punctul vii a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(viia) o plată pentru micii fermieri 
stabilită de fiecare stat membru;

Or. fr
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Amendamentul 356
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2 eliminat
Modificarea anexei I
Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 în scopul modificării listei 
schemelor de sprijin prevăzute în anexa I.

Or. es

Justificare

Domeniul de aplicare a regulamentului are o importanță fundamentală.

Amendamentul 357
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2 eliminat
Modificarea anexei I
Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 în scopul modificării listei 
schemelor de sprijin prevăzute în anexa I.

Or. fr

Amendamentul 358
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „fermier” înseamnă o persoană fizică 
sau juridică sau un grup de persoane fizice 
sau juridice, indiferent de statutul juridic pe 
care grupul și membrii săi îl dețin în 
temeiul legislației naționale, a cărei au a 
cărui exploatație se află pe teritoriul 
Uniunii definit la articolul 52 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, coroborat cu 
articolele 349 și 355 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, și care 
desfășoară o activitate agricolă;

(a) „fermier” înseamnă o persoană fizică 
sau juridică sau un grup de persoane fizice 
sau juridice, indiferent de statutul juridic pe 
care grupul și membrii săi îl dețin în 
temeiul legislației naționale, a cărei au a 
cărui exploatație se află pe teritoriul 
Uniunii definit la articolul 52 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, coroborat cu 
articolele 349 și 355 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, și care 
desfășoară o activitate agricolă. În cazul în 
care fermierul este o organizație nonprofit 
sau o organizație caritabilă similară legal 
înregistrată sau este împuternicit de către 
administrația centrală sau regională, al 
cărei principal obiectiv legal 
constituțional constă în protejarea și 
gestionarea activă a terenurilor și/sau a 
mediului istoric în scopul conservării și 
pentru beneficiul public, statul membru 
poate decide să recunoască exploatațiile
sau grupul de exploatații ale acestuia ca 
exploatații individuale și separate în 
sensul prezentului regulament, al 
Regulamentului (UE) nr. [...] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din ... privind sprijinul pentru dezvoltare 
rurală acordat din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
(FEADR) și al Regulamentului (UE) nr. 
[...] al Parlamentului European și al 
Consiliului din ... privind finanțarea, 
gestionarea și monitorizarea politicii 
agricole comune („regulamentul 
orizontal”);

Or. en

Justificare

Anumite tipuri de organizații nonprofit gestionează mai multe exploatații agricole cu scopul 
asigurării unei abordări agricole mai durabile și nedăunătoare mediului. Prin urmare, este 
rezonabil să se permită statelor membre să trateze exploatațiile multiple ale acestui tip de 
organizație ca exploatații individuale și separate în scopul realizării plăților și a 
monitorizării în cadrul PAC pentru a simplifica cerințele administrative și pentru a evita 
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cheltuielile exagerate cu care se confruntă agențiile beneficiare și agențiile de plată 
naționale.

Amendamentul 359
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) „lucrător agricol salariat” înseamnă 
o persoană angajată de un fermier fie în 
baza unui contract de muncă permanent, 
sezonier permanent, fie temporar, ale 
cărei activități sunt esențiale pentru 
agricultură și pentru lanțul valoric și ale 
cărei condiții de încadrare în muncă 
referitoare la stabilitate, securitate și 
profesionalism ar trebui îmbunătățite ca 
obiectiv prioritar;

Or. es

Amendamentul 360
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „exploatație” înseamnă ansamblul 
unităților utilizate pentru activități agricole 
și gestionate de un fermier, situate pe 
teritoriul aceluiași stat membru;

(b) „exploatație” înseamnă ansamblul 
unităților de producție utilizate pentru 
activități agricole și gestionate de un 
fermier, situate pe teritoriul aceluiași stat 
membru;

Or. es

Justificare

„Unități utilizate pentru activități agricole” este o definiție amplă ce depășește scopul 
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prezentului articol, având în vedere faptul că astfel de unități ar putea face referire la orice 
de la plug la o mașină de muls sau la un sistem de irigare.

Amendamentul 361
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „exploatație” înseamnă ansamblul 
unităților utilizate pentru activități agricole 
și gestionate de un fermier, situate pe 
teritoriul aceluiași stat membru;

(b) „exploatație” înseamnă ansamblul 
unităților utilizate pentru activități agricole 
și gestionate de un fermier, de familia unui 
fermier sau de mai multe familii, situate 
pe teritoriul aceluiași stat membru;

Or. pl

Justificare

Definiția exploatației ar trebui extinsă pentru a include exploatațiile familiale sau 
exploatațiile gestionate de mai multe familii; terenurile agricole aflate în proprietate privată 
nu sunt afectate de această definiție.

Amendamentul 362
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) „sisteme agricole avansate și 
durabile” înseamnă practici agricole care 
depășesc normele fundamentale existente 
privind ecocondiționalitatea prevăzute în 
Regulamentul (UE) nr. ... [HZR] și care 
înregistrează un progres continuu în 
sensul îmbunătățirii gestionării 
nutrienților naturali, al ciclurilor apei și 
al fluxurilor de energie în așa fel încât să 
se reducă daunele aduse mediului și 
utilizarea nechibzuită a resurselor 
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neregenerabile și să se mențină un grad 
ridicat de diversitate a culturilor, a 
animalelor și a peisajului în sistemul de 
producție;

Or. en

Amendamentul 363
Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) „agricultură industrială” înseamnă 
producție animală intensivă, dependentă 
la nivel structural de achiziționarea de 
furaje și de un consum ridicat de energie;

Or. en

Amendamentul 364
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) „sisteme agricole nedurabile” 
înseamnă practici agricole și de 
reproducere animală care încalcă în mod 
sistematic normele fundamentale 
existente privind ecocondiționalitatea,
prevăzute de Regulamentul (UE) nr. ... 
[HZR], ca urmare a unei gestionări 
deficitare a ciclului natural al nutrienților 
și a unei puternice dependențe de energie 
externă, biocide, antibiotice, apă și 
aporturile de nutrienți;

Or. en
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Amendamentul 365
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bc) „mic fermier” înseamnă un 
producător la scară mică, inclusiv 
fermierii care lucrează cu fracțiune de 
normă și cei care practică agricultura de 
semisubzistență, care deține mai puțin de 
5 ha, dar în cazul căruia cel puțin 25 % 
din activitatea agricolă a exploatației și 
din totalul veniturilor nete provine din 
producție agricolă, inclusiv din 
prelucrarea aferentă și din 
comercializarea produselor agricole și a 
altor servicii conexe;

Or. en

Amendamentul 366
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– creșterea sau cultivarea de produse 
agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea, 
reproducerea animalelor și întreținerea 
acestora în scopuri agricole;

– creșterea sau cultivarea de produse 
agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea, 
reproducerea animalelor și întreținerea 
acestora în scopuri agricole, inclusiv 
folosirea ecvideelor domestice, cu excepția 
activităților legate de divertisment;

Or. fr
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Amendamentul 367
Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– creșterea sau cultivarea de produse 
agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea, 
reproducerea animalelor și întreținerea 
acestora în scopuri agricole;

– creșterea sau cultivarea de produse 
agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea, 
reproducerea animalelor și întreținerea 
acestora în scopuri agricole, precum și 
cositul sau pășunatul în primul rând sau 
exclusiv din motive de protecție a mediu;

Or. de

Amendamentul 368
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– creșterea sau cultivarea de produse 
agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea, 
reproducerea animalelor și întreținerea 
acestora în scopuri agricole;

– creșterea sau cultivarea de produse 
agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea, 
dresajul, antrenamentul și reproducerea 
animalelor și întreținerea acestora în 
scopuri agricole;

Or. fr

Amendamentul 369
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– creșterea sau cultivarea de produse 
agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea, 
reproducerea animalelor și întreținerea 

– creșterea sau cultivarea de produse 
agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea, 
reproducerea animalelor și întreținerea 
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acestora în scopuri agricole; acestora în scopuri agricole standard;

Or. es

Amendamentul 370
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– creșterea sau cultivarea de produse 
agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea, 
reproducerea animalelor și întreținerea 
acestora în scopuri agricole;

– producția agricolă care presupune
creșterea sau cultivarea de produse 
agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea, 
reproducerea animalelor și întreținerea 
acestora în scopuri agricole;

Or. pt

Amendamentul 371
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– menținerea suprafeței agricole într-o 
stare care o face adecvată pentru pășunat 
sau pentru cultivare, fără nicio acțiune 
pregătitoare specială care depășește 
cadrul metodelor și al utilajelor agricole 
tradiționale, sau

eliminat

Or. pt

Amendamentul 372
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – liniuța 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– menținerea suprafeței agricole într-o 
stare care o face adecvată pentru pășunat 
sau pentru cultivare, fără nicio acțiune 
pregătitoare specială care depășește 
cadrul metodelor și al utilajelor agricole 
tradiționale, sau

– menținerea suprafeței agricole în bune 
condiții agricole și ecologice și

Or. en

Amendamentul 373
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– menținerea suprafeței agricole într-o 
stare care o face adecvată pentru pășunat 
sau pentru cultivare, fără nicio acțiune 
pregătitoare specială care depășește 
cadrul metodelor și al utilajelor agricole
tradiționale, sau

– menținerea suprafeței agricole conform 
GAEC, sau

Or. en

Amendamentul 374
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– menținerea suprafeței agricole într-o stare 
care o face adecvată pentru pășunat sau 
pentru cultivare, fără nicio acțiune 
pregătitoare specială care depășește 
cadrul metodelor și al utilajelor agricole 
tradiționale, sau

– menținerea suprafeței agricole într-o stare 
care o face adecvată pentru pășunat sau 
pentru cultivare, această menținere 
presupunând, în cazul suprafețelor 
agricole menținute în mod natural în 
această stare, o activitate minimă care 
urmează să fie stabilită de statele membre;
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Or. fr

Amendamentul 375
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– menținerea suprafeței agricole într-o stare 
care o face adecvată pentru pășunat sau 
pentru cultivare, fără nicio acțiune 
pregătitoare specială care depășește cadrul 
metodelor și al utilajelor agricole 
tradiționale, sau

– menținerea suprafeței agricole într-o stare 
care o face adecvată pentru pășunat sau 
pentru cultivare, fără nicio acțiune 
pregătitoare specială care depășește cadrul 
metodelor și al utilajelor agricole standard, 
sau

Or. es

Justificare

Termenul „standard” este mai potrivit.

Amendamentul 376
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– menținerea suprafeței agricole într-o stare 
care o face adecvată pentru pășunat sau 
pentru cultivare, fără nicio acțiune 
pregătitoare specială care depășește cadrul 
metodelor și al utilajelor agricole 
tradiționale, sau

– menținerea suprafeței agricole într-o stare 
care o face adecvată pentru pășunat sau 
pentru cultivare, fără nicio acțiune 
pregătitoare specială care depășește cadrul 
metodelor și al utilajelor agricole standard, 
sau

Or. es

Justificare

Sintagma „metode și utilaje agricole standard” este mai potrivită decât sintagma „metode și 
utilaje agricole tradiționale”, având în vedere că cele două sintagme s-ar putea să nu aibă 
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același înțeles.

Amendamentul 377
Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– menținerea suprafeței agricole într-o stare 
care o face adecvată pentru pășunat sau 
pentru cultivare, fără nicio acțiune 
pregătitoare specială care depășește cadrul 
metodelor și al utilajelor agricole 
tradiționale, sau

– menținerea suprafeței agricole într-o stare 
care o face să fie pregătită pentru pășunat 
sau pentru cultivare, fără nicio acțiune 
pregătitoare specială care depășește cadrul 
metodelor și al utilajelor agricole 
tradiționale, sau

Or. pl

Amendamentul 378
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– efectuarea unei activități minime, care 
urmează să fie stabilită de către statele 
membre, pe suprafețele agricole 
menținute în mod natural într-o stare 
adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 379
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – liniuța 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– efectuarea unei activități minime, care 
urmează să fie stabilită de către statele 
membre, pe suprafețele agricole 
menținute în mod natural într-o stare 
adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare;

eliminat

Or. pt

Amendamentul 380
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– efectuarea unei activități minime, care 
urmează să fie stabilită de către statele 
membre, pe suprafețele agricole menținute 
în mod natural într-o stare adecvată pentru 
pășunat sau pentru cultivare;

– efectuarea unei activități minime pe 
suprafețele agricole menținute în mod 
natural într-o stare adecvată pentru pășunat 
sau pentru cultivare;

Or. en

Amendamentul 381
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– efectuarea unei activități minime, care 
urmează să fie stabilită de către statele 
membre, pe suprafețele agricole
menținute în mod natural într-o stare 
adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare;

– în cazul în care suprafața agricolă este 
menținută în mod natural într-o stare 
adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare și terenurile nu sunt utilizate în 
scopul prevăzut la prima liniuță de mai 
sus, nu se desfășoară o activitate agricolă;

Or. en
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Amendamentul 382
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– efectuarea unei activități minime, care 
urmează să fie stabilită de către statele 
membre, pe suprafețele agricole menținute 
în mod natural într-o stare adecvată pentru 
pășunat sau pentru cultivare;

– efectuarea unei activități minime pe 
suprafețele agricole menținute în mod 
natural într-o stare adecvată pentru pășunat 
sau pentru cultivare, inclusiv activități 
agricole care îndeplinesc și obiective de 
conservare a naturii, de exemplu 
sistemele agricole de o mare valoare 
naturală sau activitățile agricole în 
conformitate cu Natura 2000 sau cu alte 
programe echivalente;

Or. en

Amendamentul 383
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– efectuarea unei activități minime, care 
urmează să fie stabilită de către statele 
membre, pe suprafețele agricole 
menținute în mod natural într-o stare 
adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare;

– conform deciziei statului membru la 
nivel național sau regional, în cazul în 
care o suprafață nu necesită întreținere, ci 
este menținută în schimb în mod natural 
într-o stare adecvată pentru pășunat sau 
pentru cultivare, activitățile care pot fi 
definite la nivel național sau regional;

Or. en

Amendamentul 384
James Nicholson, Richard Ashworth
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– efectuarea unei activități minime, care 
urmează să fie stabilită de către statele 
membre, pe suprafețele agricole 
menținute în mod natural într-o stare 
adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare;

– conform deciziei statului membru la 
nivel național sau regional, în cazul în 
care o suprafață nu necesită întreținere, ci 
este menținută în schimb în mod natural 
într-o stare adecvată pentru pășunat sau 
pentru cultivare, activitățile pot fi definite 
la nivel național sau regional;

Or. en

Amendamentul 385
Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– efectuarea unei activități minime, care 
urmează să fie stabilită de către statele 
membre, pe suprafețele agricole 
menținute în mod natural într-o stare 
adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare;

– conform deciziei statului membru la 
nivel național sau regional, în cazul în 
care o suprafață nu necesită de 
întreținere, ci este întreținută în schimb în 
mod natural într-o stare adecvată pentru 
pășunat sau pentru cultivare, activitățile 
care pot fi definite la nivel național sau 
regional;

Or. en

Amendamentul 386
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – liniuța 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– efectuarea unei activități minime, care 
urmează să fie stabilită de către statele 
membre, pe suprafețele agricole menținute 
în mod natural într-o stare adecvată pentru 
pășunat sau pentru cultivare;

– efectuarea unei activități minime, care 
urmează să fie stabilită de către statele 
membre sau, după caz, de către instituții 
regionale, în conformitate cu articolul 20 
din prezentul regulament, pe suprafețele 
agricole menținute în mod natural într-o 
stare adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare;

Or. es

Justificare

Respectarea principiului subsidiarității în conformitate cu cadrul stabilit de către Comisie. 
Reforma politicii agricole comune nu ar trebui utilizată pentru a plasa sub controlul 
administrației centrale politici care sunt mai bine gestionate la nivel regional.

Amendamentul 387
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– efectuarea unei activități minime, care 
urmează să fie stabilită de către statele 
membre, pe suprafețele agricole menținute 
în mod natural într-o stare adecvată pentru 
pășunat sau pentru cultivare;

– efectuarea unei activități minime, care se 
bazează, dacă este cazul, pe densitatea 
minimă a șeptelului, care urmează să fie 
stabilită de către statele membre, pe 
suprafețele agricole menținute în mod 
natural într-o stare adecvată pentru pășunat 
sau pentru cultivare;

Or. pt

Amendamentul 388
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – liniuța 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– efectuarea unei activități minime, care 
urmează să fie stabilită de către statele 
membre, pe suprafețele agricole menținute 
în mod natural într-o stare adecvată pentru 
pășunat sau pentru cultivare;

– efectuarea unei activități minime, care 
urmează să fie stabilită de către statele 
membre sau de regiuni ale acestora, pe 
suprafețele agricole menținute în mod 
natural într-o stare adecvată pentru pășunat 
sau pentru cultivare;

Or. en

Amendamentul 389
Ivari Padar

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – liniuța 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– efectuarea unei activități minime, care 
urmează să fie stabilită de către statele 
membre în scopul conservării naturii în 
cadrul Natura 2000 sau al unor programe 
echivalente de conservare a naturii.

Or. en

Amendamentul 390
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – liniuța 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– gestionarea terenurilor, efectuată 
integral sau în principal pentru a oferi 
beneficii ecologice;

Or. en
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Justificare

Conceptul de gestionare ecologică a terenurilor ar trebui inclus în definiția termenului 
„activitate agricolă”.

Amendamentul 391
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – liniuța 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– activitățile prevăzute la a doua și a treia 
liniuță ar trebui să beneficieze de 
subvenții numai o singură dată într-un 
ciclu de trei ani;

Or. en

Amendamentul 392
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „produse agricole” înseamnă produsele 
enumerate în anexa I la tratat, cu excepția 
produselor pescărești, precum și bumbacul;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. es

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 393
Izaskun Bilbao Barandica
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „produse agricole” înseamnă produsele 
enumerate în anexa I la tratat, cu excepția 
produselor pescărești, precum și bumbacul;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. es

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 394
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „suprafață agricolă” înseamnă orice 
suprafață de teren arabil, de pajiște 
permanentă sau cultivată cu culturi 
permanente;

(e) „suprafață agricolă” înseamnă orice 
suprafață de teren arabil, de pajiște și de 
pășune permanentă sau cultivată cu culturi 
permanente, inclusiv culturi 
agroforestiere;

Or. fr

Amendamentul 395
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „suprafață agricolă” înseamnă orice 
suprafață de teren arabil, de pajiște 
permanentă sau cultivată cu culturi 
permanente;

(e) „suprafață agricolă” înseamnă orice 
suprafață de teren arabil, de pajiște 
permanentă sau cultivată cu culturi 
permanente, inclusiv culturi 
agroforestiere;
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Or. fr

Amendamentul 396
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „suprafață agricolă” înseamnă orice 
suprafață de teren arabil, de pajiște
permanentă sau cultivată cu culturi 
permanente;

(e) „suprafață agricolă” înseamnă orice 
suprafață de teren arabil, de pășune
permanentă sau cultivată cu culturi 
permanente;

Or. en

Justificare

Definiția „pajiștii permanente” (altădată „pășune”) nu ia suficient în considerare pășunile 
sărăcăcioase, unde speciile furajere pot fi lemnoase, și nu neapărat doar iarbă. Pășunatul pe 
pășunile aflate în uz previne abandonarea acestora și pierderea biodiversității prin 
acoperirea cu specii comune și menține sistemele de mare valoare naturală, asigurând astfel 
un bun public. Această modificare ar trebui efectuată în întreg textul regulamentului.

Amendamentul 397
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „suprafață agricolă” înseamnă orice 
suprafață de teren arabil, de pajiște
permanentă sau cultivată cu culturi 
permanente;

(e) „suprafață agricolă” înseamnă orice 
suprafață de teren arabil, de pășune
permanentă sau cultivată cu culturi 
permanente;

Or. en

Amendamentul 398
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Herbert Dorfmann, Georgios 



AM\907852RO.doc 71/175 PE492.791v01-00

RO

Papastamkos, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „suprafață agricolă” înseamnă orice 
suprafață de teren arabil, de pajiște 
permanentă sau cultivată cu culturi 
permanente;

(e) „suprafață agricolă” înseamnă orice 
suprafață de teren arabil, de pajiște și 
pășune permanentă sau cultivată cu culturi 
permanente;

Or. en

Amendamentul 399
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „suprafață agricolă” înseamnă orice 
suprafață de teren arabil, de pajiște 
permanentă sau cultivată cu culturi 
permanente;

(e) „suprafață agricolă” înseamnă orice 
suprafață de teren arabil, de pajiște 
permanentă, de pășune permanentă sau 
cultivată cu culturi permanente;

Or. fr

Amendamentul 400
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „suprafață agricolă” înseamnă orice 
suprafață de teren arabil, de pajiște 
permanentă sau cultivată cu culturi 
permanente;

(e) „suprafață agricolă” înseamnă orice 
suprafață de teren arabil, de pășune și de
pajiște permanentă și/sau cultivată cu 
culturi permanente;

Or. it



PE492.791v01-00 72/175 AM\907852RO.doc

RO

Amendamentul 401
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) „agrosilvicultură” înseamnă un 
sistem de producție în care arborii și 
plantele cultivate sau care pot fi pășunate 
sunt plantate laolaltă pe aceleași parcele 
de teren sau la marginea acestora;

Or. fr

Amendamentul 402
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) „agrosilvicultură” înseamnă un 
sistem de producție în care arborii și 
plantele cultivate sau care pot fi pășunate 
sunt plantate laolaltă pe aceleași parcele 
de teren sau la marginea acestora;

Or. fr

Amendamentul 403
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „terenuri arabile” înseamnă terenuri 
cultivate în scopul producției de culturi sau 

(f) „terenuri arabile” înseamnă terenuri 
cultivate în scopul producției de culturi sau 
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o suprafață disponibilă pentru producția de 
culturi, dar scoase temporar din circuitul 
agricol, inclusiv pârloagele, în 
conformitate cu articolele 22, 23 și 24 din 
Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, cu 
articolul 39 din Regulamentul (CE) nr. 
1698/2005 și cu articolul 29 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR], 
indiferent dacă terenul respectiv este sau 
nu acoperit cu sere sau cu un mijloc de 
protecție fix sau mobil;

o suprafață disponibilă pentru producția de 
culturi, dar scoase temporar din circuitul 
agricol, inclusiv pârloagele, în 
conformitate cu articolul 32 din prezentul 
regulament, cu articolele 22, 23 și 24 din 
Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, cu 
articolul 39 din Regulamentul (CE) 
nr. 1698/2005 și cu articolul 29 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR], 
indiferent dacă terenul respectiv este sau 
nu acoperit cu sere sau cu un mijloc de 
protecție fix sau mobil;

Or. es

Amendamentul 404
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „terenuri arabile” înseamnă terenuri 
cultivate în scopul producției de culturi sau 
o suprafață disponibilă pentru producția de 
culturi, dar scoase temporar din circuitul 
agricol, inclusiv pârloagele, în 
conformitate cu articolele 22, 23 și 24 din 
Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, cu 
articolul 39 din Regulamentul (CE) nr. 
1698/2005 și cu articolul 29 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR], 
indiferent dacă terenul respectiv este sau 
nu acoperit cu sere sau cu un mijloc de 
protecție fix sau mobil;

(f) „terenuri arabile” înseamnă terenuri 
cultivate în scopul producției de culturi sau 
o suprafață disponibilă pentru producția de 
culturi, dar scoase temporar din circuitul 
agricol, inclusiv pârloagele, în 
conformitate cu articolul 32 din prezentul 
regulament, cu articolele 22, 23 și 24 din 
Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, cu 
articolul 39 din Regulamentul (CE) 
nr. 1698/2005 și cu articolul 29 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR], 
indiferent dacă terenul respectiv este sau 
nu acoperit cu sere sau cu un mijloc de 
protecție fix sau mobil;

Or. es

Justificare

Înțelesul termenului „terenuri arabile" ar trebui să includă în mod special hectarele respinse 
ca zone de interes ecologic în temeiul articolului 32. 
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Amendamentul 405
Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „terenuri arabile” înseamnă terenuri 
cultivate în scopul producției de culturi sau 
o suprafață disponibilă pentru producția de 
culturi, dar scoase temporar din circuitul 
agricol, inclusiv pârloagele, în 
conformitate cu articolele 22, 23 și 24 din 
Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, cu 
articolul 39 din Regulamentul (CE) nr. 
1698/2005 și cu articolul 29 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR], 
indiferent dacă terenul respectiv este sau 
nu acoperit cu sere sau cu un mijloc de 
protecție fix sau mobil;

(f) „terenuri arabile” înseamnă terenuri 
cultivate în scopul producției de culturi sau 
o suprafață disponibilă pentru producția de 
culturi, inclusiv pajiști temporare, dar 
scoase temporar din circuitul agricol, 
inclusiv pârloagele, în conformitate cu 
articolele 22, 23 și 24 din Regulamentul 
(CE) nr. 1257/1999, cu articolul 39 din 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 și cu 
articolul 29 din Regulamentul (UE) nr. […] 
[RDR], indiferent dacă terenul respectiv 
este sau nu acoperit cu sere sau cu un 
mijloc de protecție fix sau mobil;

Or. fr

Amendamentul 406
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) „rotație a culturilor” înseamnă 
plantarea a cel puțin patru culturi diferite, 
inclusiv de leguminoase;

Or. en

Amendamentul 407
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera fa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) „rotație a culturilor” înseamnă
plantarea a cel puțin patru culturi diferite, 
inclusiv de leguminoase;

Or. en

Amendamentul 408
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) „culturi permanente” înseamnă culturile 
pentru care nu se practică un sistem de 
rotație, altele decât pajiștile permanente, 
care ocupă terenurile pentru o perioadă de 
cinci ani sau mai mult și care produc 
recolte repetate, inclusiv pepinierele și 
speciile forestiere cu ciclu de producție 
scurt;

(g) „culturi permanente” înseamnă culturile 
pentru care nu se practică un sistem de 
rotație, altele decât pășunile permanente, 
care ocupă terenurile pe o perioadă de cinci 
ani sau mai lungă și care produc recolte 
repetate, inclusiv pepinierele, pomii 
fructiferi și nucii, măslinii și speciile 
forestiere cu ciclu de producție scurt;

Or. en

Amendamentul 409
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) „culturi permanente” înseamnă culturile 
pentru care nu se practică un sistem de 
rotație, altele decât pajiștile permanente, 
care ocupă terenurile pentru o perioadă de 
cinci ani sau mai mult și care produc 
recolte repetate, inclusiv pepinierele și 
speciile forestiere cu ciclu de producție 

(g) „culturi permanente” înseamnă culturile 
pentru care nu se practică un sistem de 
rotație, altele decât pășunile permanente, 
care ocupă terenurile pe o perioadă de cinci 
ani sau mai lungă și care produc recolte 
repetate, inclusiv pepinierele și speciile 
forestiere cu ciclu de producție scurt;
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scurt;

Or. en

Amendamentul 410
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) „culturi permanente” înseamnă culturile 
pentru care nu se practică un sistem de 
rotație, altele decât pajiștile permanente, 
care ocupă terenurile pentru o perioadă de 
cinci ani sau mai mult și care produc 
recolte repetate, inclusiv pepinierele și 
speciile forestiere cu ciclu de producție 
scurt;

(g) „culturi permanente” înseamnă culturile 
pentru care nu se practică un sistem de 
rotație, altele decât pajiștile permanente, 
care ocupă terenurile pentru o perioadă de 
cinci ani sau mai mult și care produc 
recolte repetate, inclusiv pepinierele;

Or. pt

Amendamentul 411
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) „culturi permanente” înseamnă culturile 
pentru care nu se practică un sistem de 
rotație, altele decât pajiștile permanente, 
care ocupă terenurile pentru o perioadă de 
cinci ani sau mai mult și care produc 
recolte repetate, inclusiv pepinierele și 
speciile forestiere cu ciclu de producție 
scurt;

(g) „culturi permanente” înseamnă culturile 
pentru care nu se practică un sistem de 
rotație, altele decât pajiștile permanente, 
care ocupă terenurile pentru o perioadă de 
cinci ani sau mai mult și care produc 
recolte repetate, inclusiv pepinierele, 
livezile tradiționale și speciile forestiere cu 
ciclu de producție scurt;

Or. de
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Amendamentul 412
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) „culturi permanente” înseamnă culturile 
pentru care nu se practică un sistem de 
rotație, altele decât pajiștile permanente, 
care ocupă terenurile pentru o perioadă de 
cinci ani sau mai mult și care produc 
recolte repetate, inclusiv pepinierele și 
speciile forestiere cu ciclu de producție 
scurt;

(g) „culturi permanente” înseamnă culturile 
pentru care nu se practică un sistem de 
rotație, altele decât pajiștile permanente, 
care ocupă terenurile pentru o perioadă de 
cinci ani sau mai mult și care produc 
recolte repetate, inclusiv pepinierele și 
speciile forestiere cu ciclu de producție 
scurt și plantațiile de plopi;

Or. it

Amendamentul 413
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani;
această noțiune poate include și alte 
specii adecvate pentru pășunat, cu 
condiția să rămână predominante iarba și 
alte plante furajere erbacee;

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de plante furajere 
erbacee, arbuști și/sau arbori sau orice 
alte specii potrivite pentru pășunat
(cultivate sau spontane) care nu fac parte 
din sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație;

Or. fr

Amendamentul 414
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo 
Fidanza, Paolo Bartolozzi
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani;
această noțiune poate include și alte 
specii adecvate pentru pășunat, cu 
condiția să rămână predominante iarba și 
alte plante furajere erbacee;

(h) „pajiști permanente și pășuni 
permanente” înseamnă terenuri consacrate 
producției de plante furajere erbacee, 
arbuști și/sau arbori sau orice alte specii 
potrivite pentru pășunat (cultivate sau 
spontane) care nu fac parte din sistemul de 
rotație a culturilor din exploatație;

Or. fr

Amendamentul 415
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani; 
această noțiune poate include și alte specii 
adecvate pentru pășunat, cu condiția să 
rămână predominante iarba și alte plante 
furajere erbacee;

(h) „pajiști permanente sau pășuni 
permanente” înseamnă terenuri consacrate 
producției de iarbă și de alte plante furajere 
(cultivate sau spontane) care nu au făcut 
parte din sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație; această noțiune poate include 
și alte specii adecvate pentru pășunat, cu 
condiția să rămână predominante iarba și 
alte plante furajere erbacee;

Or. fr

Amendamentul 416
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera h
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani; 
această noțiune poate include și alte specii 
adecvate pentru pășunat, cu condiția să 
rămână predominante iarba și alte plante 
furajere erbacee;

(h) „pajiști permanente și pășuni istorice” 
înseamnă terenuri consacrate producției de 
iarbă și de alte plante furajere (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație; acestea pot include și alte 
specii sau caracteristici care sunt 
importante pentru clasificarea terenurilor 
drept pășuni istorice și terenuri de pășunat 
tradiționale (dehesa).

Or. es

Justificare

Acest amendament se referă mai degrabă la pășuni permanente decât la pajiști permanente, 
pentru a ține seama de sistemele tradiționale de pășunat, cum ar fi dehesa iberică, unde se 
găsesc și alte specii neerbacee care sunt utilizate pentru creșterea extensivă a animalelor.

Amendamentul 417
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Marielle de Sarnez

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani; 
această noțiune poate include și alte specii 
adecvate pentru pășunat, cu condiția să 
rămână predominante iarba și alte plante 
furajere erbacee;

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin zece ani; 
această noțiune poate include și alte specii 
adecvate pentru pășunat, cu condiția să 
rămână predominante iarba și alte plante 
furajere; statele membre pot decide să 
includă terenurile bune pentru pășunat și 
care fac parte din practici ancorate în 
obiceiurile locului, unde, în mod obișnuit, 
suprafețele de pășunat nu sunt 
predominant acoperite cu iarbă și cu alte 
plante furajere erbacee;
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Or. en

Justificare

În general, reînsămânțarea pajiștilor se face cel puțin o dată la 8-10 ani. Limitarea perioadei 
de rotație a culturilor la cinci ani ar avea ca efect înghețarea unor suprafețe întinse de pajiști 
însămânțate productive. Definiția pajiștilor permanente nu ar trebui să excludă pășunile 
tradiționale cu mare valoare ecologică, unde iarba și plantele erbacee nu sunt predominante.

Amendamentul 418
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani; 
această noțiune poate include și alte specii 
adecvate pentru pășunat, cu condiția să 
rămână predominante iarba și alte plante 
furajere erbacee;

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin zece ani; 
această noțiune poate include și alte specii 
adecvate pentru pășunat, cu condiția să 
rămână predominante iarba și alte plante 
furajere erbacee;

Or. en

Amendamentul 419
Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani; 
această noțiune poate include și alte specii 

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin opt ani; 
această noțiune poate include și alte specii 



AM\907852RO.doc 81/175 PE492.791v01-00

RO

adecvate pentru pășunat, cu condiția să 
rămână predominante iarba și alte plante 
furajere erbacee;

adecvate pentru pășunat, cu condiția să 
rămână predominante iarba și alte plante 
furajere erbacee; se exclud zonele 
acoperite cu iarbă în sensul măsurilor 
agroecologice, astfel cum sunt definite în 
Regulamentul (UE) nr. [...] [RDR];

Or. en

Amendamentul 420
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani; 
această noțiune poate include și alte specii 
adecvate pentru pășunat, cu condiția să 
rămână predominante iarba și alte plante 
furajere erbacee;

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin opt ani; 
această noțiune poate include și alte specii 
adecvate pentru pășunat, cu condiția să 
rămână predominante iarba și alte plante 
furajere erbacee;

Or. en

Amendamentul 421
Phil Prendergast

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani; 

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane și cu restaurare acolo unde este 
cazul) care nu au făcut parte din sistemul 
de rotație a culturilor din exploatație timp 
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această noțiune poate include și alte specii 
adecvate pentru pășunat, cu condiția să 
rămână predominante iarba și alte plante 
furajere erbacee;

de cel puțin opt ani; această noțiune poate 
include și alte specii adecvate pentru 
pășunat, cu condiția să rămână 
predominante iarba și alte plante furajere 
erbacee;

Or. en

Amendamentul 422
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani; 
această noțiune poate include și alte specii 
adecvate pentru pășunat, cu condiția să 
rămână predominante iarba și alte plante 
furajere erbacee;

(h) „pășuni permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere care nu au fost arate sau 
reînsămânțate timp de cel puțin șapte ani; 
această noțiune include și alte specii 
adecvate pentru pășunat;

Or. en

Amendamentul 423
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani;

(h) „pășuni permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere care nu au fost arate sau 
reînsămânțate timp de cel puțin șapte ani;
această noțiune include și alte specii 
adecvate pentru pășunat;
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această noțiune poate include și alte specii 
adecvate pentru pășunat, cu condiția să 
rămână predominante iarba și alte plante 
furajere erbacee;

Or. en

Amendamentul 424
Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani; 
această noțiune poate include și alte specii
adecvate pentru pășunat, cu condiția să 
rămână predominante iarba și alte plante 
furajere erbacee;

(h) „pășuni permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație, arate sau reînsămânțate timp 
de cel puțin șapte ani; această noțiune 
poate include și alte specii sau 
caracteristici; statele membre pot decide 
să includă terenurile bune pentru pășunat 
pășunate și care fac parte din practici 
ancorate în obiceiurile locului;

Or. en

Amendamentul 425
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani; 

(h) „pășuni permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
resurse furajere neerbacee (arbuști și/sau 
arbori) (cultivate sau spontane) care nu fac
parte din sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație și care nu au fost arate sau 
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această noțiune poate include și alte specii 
adecvate pentru pășunat, cu condiția să 
rămână predominante iarba și alte plante 
furajere erbacee;

reînsămânțate timp de cel puțin șapte ani; 
această noțiune poate include și alte specii 
adecvate pentru pășunat, pe lângă iarbă și 
alte plante furajere erbacee;

Or. fr

Amendamentul 426
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani;
această noțiune poate include și alte 
specii adecvate pentru pășunat, cu 
condiția să rămână predominante iarba și 
alte plante furajere erbacee;

(h) „pășuni permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani;

Or. fr

Amendamentul 427
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani; 
această noțiune poate include și alte specii 
adecvate pentru pășunat, cu condiția să 

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin trei ani; 
această noțiune poate include și alte specii 
adecvate pentru pășunat, cu condiția să 
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rămână predominante iarba și alte plante 
furajere erbacee;

rămână predominante iarba și alte plante 
furajere erbacee;

Or. en

Amendamentul 428
Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani;
această noțiune poate include și alte 
specii adecvate pentru pășunat, cu 
condiția să rămână predominante iarba și 
alte plante furajere erbacee;

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
destinate producției de iarbă și de alte 
plante potrivite pentru pășunat (cultivate 
sau spontane) care sunt cosite sau 
pășunate și care nu au fost arate sau 
reînsămânțate timp de cel puțin cinci ani;
elementele de peisaj care urmează să fie 
definite de statele membre pot fi incluse în 
noțiunea de pajiști permanente, cu 
condiția ca terenurile în cauză să aibă 
propriul cod de utilizare ca „pășuni 
întinse” sau cu condiția ca zona pășunată 
și/sau cosită să reprezinte mai mult de 
50 % din suprafața terenurilor;

Or. de

Amendamentul 429
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani; 

(h) „pășuni permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere, inclusiv speciile lemnoase, 
și care nu au fost arate sau reînsămânțate 
timp de cel puțin cinci ani; această noțiune 
include și alte specii adecvate pentru 
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această noțiune poate include și alte specii 
adecvate pentru pășunat, cu condiția să 
rămână predominante iarba și alte plante 
furajere erbacee;

pășunat;

Or. en

Amendamentul 430
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani; 
această noțiune poate include și alte specii 
adecvate pentru pășunat, cu condiția să 
rămână predominante iarba și alte plante 
furajere erbacee;

(h) „pajiști și pășuni permanente” 
înseamnă terenuri consacrate producției de 
iarbă și de alte plante furajere (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor timp de cel 
puțin cinci ani; această noțiune poate 
include și alte specii sau caracteristici 
importante pentru clasificarea terenurilor 
drept pășuni;

Or. it

Amendamentul 431
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani; 
această noțiune poate include și alte specii 
adecvate pentru pășunat, cu condiția să 

(h) „pășuni și pajiști permanente” 
înseamnă terenuri consacrate producției de 
iarbă furajeră (cultivată sau spontană) 
care nu au făcut parte din sistemul de 
rotație a culturilor din exploatație timp de 
cel puțin cinci ani; această noțiune poate 
include și alte specii sau caracteristici 
importante pentru clasificarea terenurilor 
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rămână predominante iarba și alte plante 
furajere erbacee;

drept pășuni;

Or. it

Amendamentul 432
Phil Bennion

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani;
această noțiune poate include și alte 
specii adecvate pentru pășunat, cu 
condiția să rămână predominante iarba și 
alte plante furajere erbacee;

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani, cu 
excepția terenurilor transformate în 
pășune în cadrul unui sistem ecologic 
autorizat sau al unei măsuri de 
ecologizare;

Or. en

Justificare

Opțiunile de ecologizare includ înțelenirea terenului arabil care, în caz contrar, își va pierde 
statutul de teren arabil după cinci ani, iar fermierul va trebui să furnizeze noi opțiuni de 
ecologizare pe alte suprafețe, întrucât măsurile de ecologizare se aplică numai terenurilor 
arabile. Procesul ar fi progresiv dacă ar fi utilizate opțiunile de înțelenire din programele 
ecologice sau din zonele de interes ecologic, conducând în cele din urmă la o reclasificare 
progresivă a terenului drept pășune permanentă.

Amendamentul 433
Marita Ulvskog, Göran Färm, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri (h) „pășuni permanente” înseamnă terenuri 
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consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani; 
această noțiune poate include și alte specii 
adecvate pentru pășunat, cu condiția să 
rămână predominante iarba și alte plante 
furajere erbacee;

consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere (cultivate sau spontane) care 
nu au făcut parte din sistemul de rotație a 
culturilor din exploatație timp de cel puțin 
cinci ani; această noțiune poate include și 
alte specii adecvate pentru pășunat, cu 
condiția să rămână predominante iarba și 
alte plante furajere; statele membre pot 
decide să includă terenurile bune pentru 
pășunat care fac parte din practici 
ancorate în obiceiurile locului, unde, în 
mod obișnuit, suprafețele de pășunat nu 
sunt predominant acoperite cu iarbă și cu 
alte plante furajere erbacee;

Or. en

Justificare

Amendamentul permite o flexibilitate și mai mare în ceea ce privește caracteristicile diferite 
ale pajiștilor, ceea ce este necesar în cazul în care acestea se dovedesc a fi, într-adevăr, 
foarte variate.

Amendamentul 434
Diane Dodds, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani; 
această noțiune poate include și alte specii 
adecvate pentru pășunat, cu condiția să 
rămână predominante iarba și alte plante 
furajere erbacee;

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani; 
această noțiune poate include și alte specii 
adecvate pentru pășunat, cu condiția să 
rămână predominante iarba și alte plante 
furajere; statele membre pot decide să 
includă terenurile bune pentru pășunat 
care fac parte din practici ancorate în 
obiceiurile locului, unde, în mod obișnuit, 
suprafețele de pășunat nu sunt 
predominant acoperite cu iarbă și cu alte 



AM\907852RO.doc 89/175 PE492.791v01-00

RO

plante furajere erbacee;

Or. en

Amendamentul 435
James Nicholson, Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani; 
această noțiune poate include și alte specii 
adecvate pentru pășunat, cu condiția să 
rămână predominante iarba și alte plante 
furajere erbacee;

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani; 
această noțiune poate include și alte specii, 
cu condiția să rămână predominante iarba 
și alte plante furajere erbacee; statele 
membre pot decide să includă terenurile 
bune pentru pășunat care fac parte din 
practici ancorate în obiceiurile locului, 
unde, în mod obișnuit, suprafețele de 
pășunat nu sunt predominant acoperite cu 
iarbă și cu alte plante furajere erbacee;

Or. en

Justificare

În unele zone, iarba-neagră poate fi pășunată și acest lucru face parte din obiceiurile locale. 
Acest teren ar trebui să fie inclus în definiția pajiștilor permanente.

Amendamentul 436
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri (h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
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consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani; 
această noțiune poate include și alte specii 
adecvate pentru pășunat, cu condiția să 
rămână predominante iarba și alte plante 
furajere erbacee;

consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani; 
această noțiune poate include și alte specii, 
cu condiția să rămână predominante iarba 
și alte plante furajere erbacee; statele 
membre pot decide să includă terenurile 
bune pentru pășunat care fac parte din 
practici ancorate în obiceiurile locului, 
unde, în mod obișnuit, suprafețele de 
pășunat nu sunt predominant acoperite cu 
iarbă și cu alte plante furajere erbacee;

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui autorizate să includă zonele cu o prezență limitată deși pe o 
suprafață întinsă a unor buruieni precum cardonul, iar, în caz contrar, se poate ajunge la 
excluderea multor suprafețe altfel eligibile. În plus, statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a ține cont de obiceiurile locale în ceea ce privește caracterul pajiștilor 
permanente.

Amendamentul 437
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani; 
această noțiune poate include și alte specii 
adecvate pentru pășunat, cu condiția să 
rămână predominante iarba și alte plante 
furajere erbacee;

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee sau lemnoase 
(cultivate sau spontane) care nu au făcut 
parte din sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani; 
această noțiune poate include și alte specii 
adecvate pentru pășunat, cu condiția să 
rămână predominante iarba și alte plante 
furajere erbacee; statele membre pot 
decide să includă terenurile bune pentru 
pășunat care fac parte din practici 
ancorate în obiceiurile locului, unde, în 
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mod obișnuit, suprafețele de pășunat nu 
sunt predominant acoperite cu iarbă și cu 
alte plante furajere erbacee;

Or. en

Amendamentul 438
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani;
această noțiune poate include și alte specii 
adecvate pentru pășunat, cu condiția să 
rămână predominante iarba și alte plante 
furajere erbacee;

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere (plante erbacee, arbuști 
și/sau arbori) potrivite pentru pășunat
(cultivate sau spontane) care nu au făcut 
parte din sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani;
această noțiune poate include terenuri 
relativ neproductive, cum ar fi zonele 
pastorale, zonele mlăștinoase, traseele 
acoperite cu lăstăriș, pășunile de vară și 
pășunile alpine;

Or. fr

Amendamentul 439
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani; 
această noțiune poate include și alte specii 

(h) „pășuni permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere (cultivate sau spontane) care 
nu au făcut parte din sistemul de rotație a 
culturilor din exploatație timp de cel puțin 
cinci ani; această noțiune poate include și 
alte specii adecvate pentru pășunat sau 
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adecvate pentru pășunat, cu condiția să 
rămână predominante iarba și alte plante 
furajere erbacee;

particularități importante pentru 
clasificarea terenurilor drept pășuni 
permanente; statele membre sau regiuni 
ale pot decide să autorizeze asolamentele 
pe termen lung, efectuate la intervale de 
cel puțin cinci ani, în cazul în care astfel 
de practici tradiționale sunt benefice 
pentru mediu;

Or. en

Amendamentul 440
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani; 
această noțiune poate include și alte specii
adecvate pentru pășunat, cu condiția să 
rămână predominante iarba și alte plante 
furajere erbacee;

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani; 
această noțiune poate include și alte zone 
adecvate pentru pășunat, cu condiția ca 
acestea să fie utilizate în mod tradițional 
ca pajiști, chiar dacă nu sunt predominant 
acoperite cu iarbă și cu alte plante furajere 
erbacee;

Or. es

Justificare

Definiția din propunerea Comisiei ar putea cauza dificultăți în ceea ce privește ecosistemele 
mediteraneene, care sunt foarte potrivite pentru pășunat, cum ar fi terenurile tradiționale de 
pășunat dehesa (unde crește stejarul de piatră, o specie care produce hrană pentru animale) 
și pășunile alpine. Din acest motiv, definiția ar trebui lărgită pentru a include zone care s-au 
dovedit a fi potrivite pentru pășunat, deoarece au fost utilizate în mod tradițional în acest 
scop, chiar dacă nu sunt predominant acoperite cu specii erbacee.
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Amendamentul 441
James Nicholson, Julie Girling, Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani; 
această noțiune poate include și alte specii 
adecvate pentru pășunat, cu condiția să 
rămână predominante iarba și alte plante 
furajere erbacee;

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care fie nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani, fie 
au fost reînsămânțate cu specii de iarbă 
sau cu plante furajere similare sau 
identice timp de cel puțin cinci ani; 
această noțiune poate include și alte specii 
adecvate pentru pășunat, cu condiția să 
rămână predominante iarba și alte plante 
furajere erbacee, inclusiv, de exemplu, 
iarba-neagră;

Or. en

Amendamentul 442
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani; 
această noțiune poate include și alte specii 
adecvate pentru pășunat, cu condiția să 
rămână predominante iarba și alte plante 
furajere erbacee;

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care fie nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani, fie 
au fost reînsămânțate cu specii de iarbă 
sau plante furajere similare sau identice 
timp de cel puțin cinci ani; această noțiune 
poate include și alte specii adecvate pentru 
pășunat, cu condiția să rămână 
predominante iarba și alte plante furajere 
erbacee, inclusiv, de exemplu, 
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iarba-neagră;

Or. en

Amendamentul 443
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani; 
această noțiune poate include și alte specii
adecvate pentru pășunat, cu condiția să 
rămână predominante iarba și alte plante 
furajere erbacee;

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani; 
această noțiune poate include și alte specii 
care pot fi utilizate pentru pășunat, cu 
condiția să rămână predominante iarba și 
alte plante furajere erbacee;

Or. es

Justificare

Definiția din propunerea Comisiei nu prevede ecosistemele mediteraneene, care sunt foarte 
potrivite pentru pășunat, cum ar fi terenurile tradiționale de pășunat dehesa (unde crește 
stejarul de piatră, o specie care produce hrană pentru animale) și pășunile alpine. 
Amendamentul lărgește conceptul pentru ca acesta să includă și specii care, deși nu sunt 
neapărat adecvate pentru pășunat, oferă totuși o sursă de hrană pentru animale.

Amendamentul 444
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
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spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani; 
această noțiune poate include și alte specii 
adecvate pentru pășunat, cu condiția să 
rămână predominante iarba și alte plante 
furajere erbacee;

spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani; 
această noțiune poate include și alte specii 
care pot fi utilizate pentru pășunat, cu 
condiția să rămână predominante iarba și 
alte plante furajere erbacee;

Or. es

Justificare

Permite includerea în definiție a ecosistemelor adecvate pentru pășunat, cum ar fi pășunile 
alpine. Definiția inițială este prea limitată.

Amendamentul 445
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani; 
această noțiune poate include și alte specii 
adecvate pentru pășunat, cu condiția să 
rămână predominante iarba și alte plante 
furajere erbacee;

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani, 
inclusiv terenurile care au fost arate și 
recultivate cu iarbă după cel puțin șase 
ani și exclusiv terenurile cu restricții din 
ce în ce mai mari ca urmare a punerii în 
aplicare a Directivei „Natura 2000”, a 
Directivei-cadru privind apa și a 
Directivei privind nitrații; această noțiune 
poate include și alte specii neadecvate
pentru pășunat, cu condiția să rămână 
predominante iarba și alte plante furajere 
erbacee;

Or. en

Justificare

Pentru a menține o bună producție de nutrețuri, ar trebui să fie permise aratul și restabilirea 
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pajiștilor permanente.

Amendamentul 446
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani; 
această noțiune poate include și alte specii 
adecvate pentru pășunat, cu condiția să 
rămână predominante iarba și alte plante 
furajere erbacee;

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani; 
această noțiune poate include și alte specii 
adecvate pentru pășunat, cu condiția să 
rămână predominante iarba și alte plante 
furajere erbacee; porțiunile acoperite cu 
iarbă care fac obiectul unor măsuri de 
agromediu, cum ar fi cele specificate în 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR], vor fi 
excluse;

Or. fr

Justificare
Potrivit dispozițiilor actuale, o porțiune acoperită cu iarbă devine pajiște permanentă după 
cinci ani. Amendamentul are rolul de a evita acest lucru.

Amendamentul 447
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) „infrastructură ecologică” înseamnă 
elemente de peisaj, agrosilvicultură, 
biodiversitate, gestionarea apei și a 
solurilor, biotopuri etc. care stabilizează și 
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consolidează practicile agroecologice și 
sistemul de management ecologic;

Or. en

Justificare

Pentru a spori biodiversitatea funcțională și, prin urmare, funcționarea 
agroecosistemului/furnizarea de bunuri publice. Elementele de peisaj (garduri, șanțuri, zone 
umede și alte porțiuni din habitate seminaturale etc.) vor fi adăugate zonelor de protecție în 
scopul creării de infrastructuri agroecologice (rezervoare de habitat pentru polenizatori și 
pentru animalele care se hrănesc cu dăunători, bariere împotriva scurgerilor excesive pentru 
ca, astfel, căile navigabile să fie protejate, iar realimentarea apelor subterane să fie 
sprijinită, protecția împotriva eroziunii solului sau echilibrarea raportului dintre apă și 
substanțele nutritive).

Amendamentul 448
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) „infrastructură agroecologică” 
înseamnă elemente de peisaj, inclusiv 
garduri, iazuri, terase și zone de protecție, 
agrosilvicultură, biodiversitate, 
gestionarea apei și a solurilor, biotopuri 
etc., care stabilizează și consolidează 
practicile agricole agroecologice și 
sistemul de management ecologic;

Or. en

Amendamentul 449
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) „agricultură de mare valoare 
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naturală” înseamnă suprafețe cu o mare 
diversitate de specii și habitate, cu o 
agricultură neintensivă și cu o prezență 
bogată a vegetației naturale;

Or. en

Amendamentul 450
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) „agricultură de mare valoare 
naturală” înseamnă sisteme agricole care 
găzduiesc activități agricole și terenuri 
agricole care, datorită caracteristicilor 
lor, ar putea sprijini niveluri ridicate de 
biodiversitate sau de specii și de habitate 
care prezintă interes din punctul de 
vedere al conservării; aceste sisteme sunt 
caracterizate de o agricultură neintensivă 
și de o prezență bogată a vegetației 
naturale sau seminaturale; de asemenea, 
acestea pot fi caracterizate de o mare 
diversitate a acoperirii terenurilor;

Or. en

Amendamentul 451
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) „agricultură de mare valoare 
naturală” înseamnă sisteme agricole care 
găzduiesc activități agricole și terenuri 
agricole care, datorită caracteristicilor 
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lor, ar putea sprijini niveluri ridicate de 
biodiversitate sau de specii și de habitate 
care prezintă interes din punctul de 
vedere al conservării; aceste sisteme sunt 
caracterizate de o agricultură neintensivă 
și de o prezență bogată a vegetației 
naturale sau seminaturale; de asemenea, 
acestea pot fi caracterizate de o mare 
diversitate a acoperirii terenurilor;

Or. en

Amendamentul 452
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) „sistem agricol de mare valoare 
naturală” înseamnă zone în care 
agricultura sprijină o mare varietate de 
specii și de habitate sau specii care se 
confruntă cu probleme de conservare sau 
este asociată cu acestea;

Or. es

Amendamentul 453
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) „sistem agricol de mare valoare 
naturală” înseamnă zone predominant 
din Europa în care agricultura sprijină o 
mare varietate de specii și de habitate sau 
specii care se confruntă cu probleme de 
conservare sau este asociată cu acestea;
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Or. es

Amendamentul 454
Ivari Padar

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) „pășuni și pajiști istorice” înseamnă 
terenuri consacrate în mod tradițional 
producției de iarbă și de alte plante 
furajere, care nu au fost arate sau 
reînsămânțate timp de cel puțin șapte ani 
și care includ toate speciile ce pot fi 
pășunate sau recoltate ca hrană pentru 
animale;

Or. en

Amendamentul 455
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) „iarbă sau alte plante furajere erbacee” 
înseamnă toate plantele erbacee care se 
găsesc în mod tradițional pe pășunile 
naturale sau care, în statul membru în 
cauză, sunt incluse în mod normal în 
amestecurile de semințe pentru pășuni sau 
pajiști (indiferent dacă sunt sau nu 
utilizate pentru pășunatul animalelor);

(i) „iarbă sau alte resurse furajere” 
înseamnă toate resursele furajere erbacee, 
cu fructe sau lemnoase care se găsesc și se 
utilizează în mod tradițional pe pășunile 
seminaturale sau care, în statul membru în 
cauză, sunt incluse în mod normal în 
amestecurile de semințe pentru pășuni sau 
pajiști;

Or. fr

Justificare

Această definiție permite luarea în considerare a pășunilor întinse, în cazul cărora resurse 
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furajere variate sunt utilizate pentru a hrăni vaci, oi și capre. Această definiție acoperă, de 
asemenea, tipurile de vegetație utilizate pentru creșterea animalelor, care se găsesc în 
diverse zone de vegetație între Marea Mediterană și nordul continentului. Prin urmare, astfel 
de terenuri de pășunat ar trebui considerate eligibile, chiar dacă acestea nu conțin lăstăriș, 
arbuști și arbori.

Amendamentul 456
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) „iarbă sau alte plante furajere erbacee” 
înseamnă toate plantele erbacee care se 
găsesc în mod tradițional pe pășunile 
naturale sau care, în statul membru în 
cauză, sunt incluse în mod normal în 
amestecurile de semințe pentru pășuni sau 
pajiști (indiferent dacă sunt sau nu utilizate 
pentru pășunatul animalelor);

(i) „iarbă sau alte plante furajere” înseamnă 
toate plantele care se găsesc în mod 
tradițional pe suprafețele pășunate în mod 
natural sau care, în statul membru în 
cauză, sunt incluse în mod normal în 
amestecurile de semințe pentru pășuni sau 
pajiști (indiferent dacă sunt sau nu utilizate 
pentru pășunatul animalelor);

Or. fr

Amendamentul 457
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) „iarbă sau alte plante furajere erbacee” 
înseamnă toate plantele erbacee care se 
găsesc în mod tradițional pe pășunile 
naturale sau care, în statul membru în 
cauză, sunt incluse în mod normal în 
amestecurile de semințe pentru pășuni sau 
pajiști (indiferent dacă sunt sau nu utilizate 
pentru pășunatul animalelor);

(i) „iarbă sau alte plante furajere” înseamnă 
toate plantele care se găsesc în mod 
tradițional pe suprafețele pășunate în mod 
natural sau care, în statul membru în 
cauză, sunt incluse în mod normal în 
amestecurile de semințe pentru pășuni sau 
pajiști (indiferent dacă sunt sau nu utilizate 
pentru pășunatul animalelor);

Or. fr
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Amendamentul 458
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) „iarbă sau alte plante furajere erbacee” 
înseamnă toate plantele erbacee care se 
găsesc în mod tradițional pe pășunile 
naturale sau care, în statul membru în 
cauză, sunt incluse în mod normal în 
amestecurile de semințe pentru pășuni sau 
pajiști (indiferent dacă sunt sau nu utilizate 
pentru pășunatul animalelor);

(i) „iarbă sau alte plante furajere erbacee” 
înseamnă toate plantele care se găsesc în 
mod tradițional pe suprafețele pășunate în 
mod natural sau care, în statul membru în 
cauză, sunt incluse în mod normal în 
amestecurile de semințe pentru pășuni sau 
pajiști (indiferent dacă sunt sau nu utilizate 
pentru pășunatul animalelor);

Or. fr

Amendamentul 459
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) „iarbă sau alte plante furajere erbacee” 
înseamnă toate plantele erbacee care se 
găsesc în mod tradițional pe pășunile 
naturale sau care, în statul membru în 
cauză, sunt incluse în mod normal în 
amestecurile de semințe pentru pășuni sau 
pajiști (indiferent dacă sunt sau nu utilizate 
pentru pășunatul animalelor);

(i) „iarbă și alte plante furajere erbacee”
înseamnă toate plantele cu care se hrănesc 
animalele erbivore și care se găsesc în 
mod tradițional în pășunile naturale sau 
cuprinse în mod normal în amestecurile de 
semințe pentru pășuni sau pajiști în statul 
membru (fie că sunt sau nu utilizate pentru 
pășunat);

Or. en

Justificare

Toate plantele adecvate pentru pășunat ar trebui să fie inerente pășunilor permanente.
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Amendamentul 460
Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) „iarbă sau alte plante furajere erbacee” 
înseamnă toate plantele erbacee care se 
găsesc în mod tradițional pe pășunile 
naturale sau care, în statul membru în 
cauză, sunt incluse în mod normal în 
amestecurile de semințe pentru pășuni sau
pajiști (indiferent dacă sunt sau nu utilizate 
pentru pășunatul animalelor);

(i) „iarbă sau alte plante furajere erbacee” 
înseamnă toate plantele erbacee care se 
găsesc în mod tradițional pe pășunile 
naturale sau care, în statul membru în 
cauză, sunt incluse în mod normal în 
amestecurile de semințe pentru pășuni sau 
pajiști (indiferent dacă sunt sau nu utilizate 
pentru pășunatul animalelor); definiția 
acoperă, de asemenea, arbuști pitici, 
papură, trestie, rogoz și alte plante fără 
valoare furajeră sau cu valoare furajeră 
redusă;

Or. de

Amendamentul 461
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) „terenuri necultivate” înseamnă toate 
terenurile pe care nu se efectuează lucrări 
agricole, cu excepția pășunilor 
permanente, a pajiștilor sau terenurilor 
scoase temporar din producție;

Or. en

Amendamentul 462
Phil Prendergast

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) „Terenuri necultivate” înseamnă 
toate terenurile pe care nu se efectuează 
lucrări agricole, cu excepția pășunilor 
permanente, a pajiștilor sau terenurilor 
scoase temporar din producție.

Or. en

Amendamentul 463
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) „terenuri seminaturale și necultivate” 
înseamnă terenuri protejate în temeiul 
Directivei EIA (85/337/CEE);

Or. en

Amendamentul 464
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera j – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) „pepiniere” înseamnă următoarele 
suprafețe plantate cu plante tinere 
lemnoase cultivate în aer liber, destinate 
transplantării ulterioare:

(j) „pepiniere” înseamnă următoarele 
suprafețe plantate cu plante tinere 
lemnoase sau erbacee cultivate în aer liber, 
destinate transplantării ulterioare:

Or. es

Amendamentul 465
Elisabeth Jeggle



AM\907852RO.doc 105/175 PE492.791v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) „livezi tradiționale” înseamnă 
terenuri cultivate cu pomi fructiferi care 
au o valoare ecologică și culturală;

Or. de

Amendamentul 466
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) „specii forestiere cu ciclu scurt de 
producție” înseamnă suprafețe plantate 
cu specii de arbori încadrate la codul NC 
06029041, care urmează să fie stabilite de 
statele membre și care constau în culturi 
de plante perene, lemnoase, ale căror 
rizomi sau tulpini rămân în pământ după 
recoltare, iar în următorul sezon răsar 
mlădițe noi.

eliminat

Or. pt

Amendamentul 467
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) „specii forestiere cu ciclu scurt de 
producție” înseamnă suprafețe plantate cu 
specii de arbori încadrate la codul NC 
06029041, care urmează să fie stabilite de 
statele membre și care constau în culturi de 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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plante perene, lemnoase, ale căror rizomi 
sau tulpini rămân în pământ după recoltare, 
iar în următorul sezon răsar mlădițe noi.

Or. es

Amendamentul 468
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) „specii forestiere cu ciclu scurt de 
producție” înseamnă suprafețe plantate cu 
specii de arbori încadrate la codul NC 
06029041, care urmează să fie stabilite de 
statele membre și care constau în culturi de 
plante perene, lemnoase, ale căror rizomi 
sau tulpini rămân în pământ după recoltare, 
iar în următorul sezon răsar mlădițe noi.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. es

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 469
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) „specii forestiere cu ciclu scurt de 
producție” înseamnă suprafețe plantate cu 
specii de arbori încadrate la codul NC 
06029041, care urmează să fie stabilite de 
statele membre și care constau în culturi de 
plante perene, lemnoase, ale căror rizomi 

(k) „specii forestiere cu ciclu scurt de 
producție” înseamnă suprafețe plantate cu 
specii de arbori încadrate la codul NC 
06029041, care urmează să fie stabilite de 
autoritățile competente ale statelor
membre și care constau în culturi de plante 
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sau tulpini rămân în pământ după recoltare, 
iar în următorul sezon răsar mlădițe noi.

perene, lemnoase, ale căror rizomi sau 
tulpini rămân în pământ după recoltare, iar 
în următorul sezon răsar mlădițe noi.

Or. es

Amendamentul 470
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) „plantații de plopi” înseamnă 
suprafețe plantate cu specii de arbori din 
genul Populus spp, care au un ciclu 
biologic de producție de cel mult 15 ani;

Or. it

Amendamentul 471
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) „recolte multianuale” înseamnă 
culturi neincluse într-un sistem de rotație, 
altele decât pajiștile permanente, care 
ocupă terenurile pentru o perioadă de 
cinci ani sau mai mult și care produc 
recolte repetate;

Or. en

Amendamentul 472
Diane Dodds
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) „recolte multianuale” înseamnă 
neincluse într-un sistem de rotație, altele 
decât pajiștile permanente, care ocupă 
terenurile pentru o perioadă de cinci ani 
sau mai mult și care produc recolte 
repetate;

Or. en

Amendamentul 473
Salvador Sedó i Alabart, Raimon Obiols, Maria Badia i Cutchet, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) „teren arabil sau cultivabil” 
înseamnă totalitatea zonelor agricole 
incluse în subcategoriile descrise în 
anexa III punctul II la Regulamentul 
(CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 
19 noiembrie 2008;

Or. es

Justificare

Ar trebui adăugată definiția „terenului arabil”, astfel încât să fie clar faptul că acesta nu 
include culturi permanente. Conceptul de „teren arabil” de la articolul 29 alineatul (1) din 
versiunea în limba spaniolă a propunerii de regulament privind plățile directe a fost, de 
asemenea, tradus greșit.

Amendamentul 474
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) „nou-venit în sectorul agricol” 
înseamnă o persoană fizică sau juridică 
sau un grup de persoane fizice sau 
juridice, indiferent de statutul juridic pe 
care grupul și membrii săi îl dețin în 
temeiul legislației naționale, a cărui sau a 
cărui activitate agricolă se desfășoară pe 
teritoriul Uniunii, astfel cum este definit 
la articolul 52 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană, și care inițiază o 
activitate agricolă, pe cont propriu sau în 
cooperare cu alți fermieri sau nou-veniți, 
astfel cum sunt definiți la articolul 4 
alineatul (1) din prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 475
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) „buna gestionare a terenurilor” 
înseamnă un ansamblu de strategii sau de 
tehnici juridice care implică proprietarii și 
utilizatorii terenurilor în conservarea și 
utilizarea valorilor și a resurselor 
naturale, culturale și peisagiste;

Or. es

Amendamentul 476
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ka (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) „bunuri publice ecologice” înseamnă 
bunuri conforme cu cerințele de protecție 
a mediului existente în ecosisteme, care 
asigură funcționarea ecosistemelor 
respective și care sunt importante pentru 
bunăstarea persoanelor și a societăților în 
ansamblu.

Or. es

Amendamentul 477
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) „servicii publice ecologice” înseamnă 
servicii conforme cu cerințele de protecție 
a mediului existente în ecosisteme, care 
asigură funcționarea ecosistemelor 
respective și care sunt importante pentru 
bunăstarea persoanelor și a societăților în 
ansamblu.

Or. es

Amendamentul 478
Willy Meyer

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 în scopul:

eliminat

(a) stabilirii mai multor definiții privind 
accesul la sprijinul acordat în temeiul 
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prezentului regulament;
(b) stabilirii cadrului în care statele 
membre definesc activitățile minime care 
trebuie efectuate în zone menținute în 
mod natural într-o stare adecvată pentru 
pășunat sau pentru cultivare;
(c) stabilirii unor criterii care trebuie 
îndeplinite de fermieri pentru a se 
considera că aceștia au respectat obligația 
de a menține suprafața agricolă într-o 
stare adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare, în conformitate cu alineatul (1) 
litera (c);
(d) stabilirii unor criterii pentru 
determinarea predominanței ierbii și a 
altor plante furajere erbacee, în scopul 
aplicării alineatului (1) litera (h).

Or. es

Amendamentul 479
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) stabilirii mai multor definiții privind 
accesul la sprijinul acordat în temeiul 
prezentului regulament;

eliminat

Or. es

Amendamentul 480
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) stabilirii mai multor definiții privind 
accesul la sprijinul acordat în temeiul 
prezentului regulament;

eliminat

Or. es

Amendamentul 481
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) stabilirii cadrului în care statele 
membre definesc activitățile minime care 
trebuie efectuate în zone menținute în 
mod natural într-o stare adecvată pentru 
pășunat sau pentru cultivare;

eliminat

Or. es

Amendamentul 482
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) stabilirii cadrului în care statele 
membre definesc activitățile minime care 
trebuie efectuate în zone menținute în 
mod natural într-o stare adecvată pentru 
pășunat sau pentru cultivare;

eliminat

Or. es
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Amendamentul 483
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) stabilirii cadrului în care statele 
membre definesc activitățile minime care 
trebuie efectuate în zone menținute în 
mod natural într-o stare adecvată pentru 
pășunat sau pentru cultivare;

eliminat

Or. es

Amendamentul 484
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) de stabilire a cadrului în care statele 
membre definesc activitățile minime care 
trebuie efectuate în zone menținute în mod 
natural într-o stare adecvată pentru pășunat 
sau pentru cultivare;

(b) de stabilire a cadrului în care sunt 
definite activitățile minime care trebuie 
efectuate în zone menținute în mod natural 
într-o stare adecvată pentru pășunat sau 
pentru cultivare;

Or. en

Amendamentul 485
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Petri Sarvamaa, Elisabeth Jeggle, Mariya 
Gabriel, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) de stabilire a cadrului în care statele 
membre definesc activitățile minime care 

(b) de stabilire a criteriilor în care statele 
membre definesc activitățile minime care 
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trebuie efectuate în zone menținute în mod 
natural într-o stare adecvată pentru pășunat 
sau pentru cultivare;

trebuie efectuate în zone menținute în mod 
natural într-o stare adecvată pentru pășunat 
sau pentru cultivare;

Or. en

Amendamentul 486
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) stabilirii unor criterii care trebuie 
îndeplinite de fermieri pentru a se 
considera că aceștia au respectat obligația 
de a menține suprafața agricolă într-o 
stare adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare, în conformitate cu alineatul (1) 
litera (c);

eliminat

Or. es

Amendamentul 487
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) stabilirii unor criterii care trebuie 
îndeplinite de fermieri pentru a se 
considera că aceștia au respectat obligația 
de a menține suprafața agricolă într-o 
stare adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare, în conformitate cu alineatul (1) 
litera (c);

eliminat

Or. es
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Amendamentul 488
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) stabilirii unor criterii care trebuie 
îndeplinite de fermieri pentru a se 
considera că aceștia au respectat obligația 
de a menține suprafața agricolă într-o 
stare adecvată pentru pășunat sau pentru
cultivare, în conformitate cu alineatul (1) 
litera (c);

eliminat

Or. es

Amendamentul 489
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) stabilirii unor criterii care trebuie 
îndeplinite de fermieri pentru a se 
considera că aceștia au respectat obligația 
de a menține suprafața agricolă într-o stare 
adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare, în conformitate cu alineatul (1) 
litera (c);

(c) stabilirii unor criterii care trebuie 
îndeplinite de fermieri pentru a se 
considera că aceștia au respectat obligația 
de a menține suprafața agricolă într-o stare 
adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare și într-o stare agricolă și 
ecologică bună;

Or. en

Amendamentul 490
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Marielle de Sarnez

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) stabilirii unor criterii pentru 
determinarea predominanței ierbii și a altor 
plante furajere erbacee, în scopul aplicării 
alineatului (1) litera (h).

(d) stabilirii unor criterii pentru 
determinarea predominanței ierbii și a altor 
plante furajere erbacee și a criteriilor de 
stabilire a practicilor ancorate în 
obiceiurile locului, menționate la 
alineatul (1) litera (h).

Or. en

Amendamentul 491
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) stabilirii unor criterii pentru 
determinarea predominanței ierbii și a altor 
plante furajere erbacee, în scopul aplicării 
alineatului (1) litera (h).

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. es

Amendamentul 492
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) stabilirii unor criterii pentru 
determinarea predominanței ierbii și a altor 
plante furajere erbacee, în scopul aplicării 
alineatului (1) litera (h).

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. es
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Justificare

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 493
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Anexa (…) la prezentul regulament 
prevede:
(a) cadrul în care statele membre definesc 
activitățile minime care trebuie efectuate 
în zone menținute în mod natural într-o 
stare adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare;
(b) cadrul în care statele membre urmează 
să definească criteriile care trebuie 
îndeplinite de fermieri pentru a se 
considera că aceștia au respectat obligația 
de a menține suprafața agricolă într-o 
stare adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare, în conformitate cu alineatul (1) 
litera (c);

Or. es

Justificare

Actul de bază ar trebui să prevadă cadrul în care statele membre ar trebui să definească
„activitățile minime”, precum și un cadru în care statele membre ar trebui să stabilească 
criteriile de menținere a unei suprafețe într-o stare adecvată pentru producție. Comisia ar 
trebui să stabilească criteriile în cursul procesului de negociere.

Amendamentul 494
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Anexa (…) la prezentul regulament 
prevede:
(a) cadrul în care statele membre definesc 
activitățile minime care trebuie efectuate 
în zone menținute în mod natural într-o 
stare adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare;
(b) cadrul în care statele membre urmează 
să definească criteriile care trebuie 
îndeplinite de fermieri pentru a se 
considera că aceștia au respectat obligația 
de a menține suprafața agricolă într-o 
stare adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare, în conformitate cu alineatul (1) 
litera (c);

Or. es

Justificare

Actul de bază ar trebui să prevadă cadrul în care statele membre ar trebui să definească 
„activitățile minime”, precum și un cadru în care statele membre ar trebui să stabilească 
criteriile de menținere a unei suprafețe într-o stare adecvată pentru producție.

Amendamentul 495
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Anexa (…) la prezentul regulament 
prevede:
(a) cadrul în care autoritățile 
instituționale competente definesc, în 
conformitate cu legislația statelor 
membre, activitățile minime care trebuie 
efectuate în zone menținute în mod 
natural într-o stare adecvată pentru 
pășunat sau pentru cultivare;
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(b) cadrul în care statele membre și, după 
caz, instituțiile regionale, în conformitate 
cu articolul 20 din prezentul regulament, 
urmează să definească criteriile care 
trebuie îndeplinite de fermieri pentru a se 
considera că aceștia au respectat obligația 
de a menține suprafața agricolă într-o 
stare adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare, în conformitate cu alineatul (1) 
litera (c);

Or. es

Amendamentul 496
Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru fiecare stat membru și pentru 
fiecare an, plafonul național care cuprinde 
valoarea totală a tuturor drepturilor alocate, 
a rezervei naționale și a plafoanelor 
stabilite în conformitate cu articolele 33,
35, 37 și 39 este cel prevăzut în anexa II.

(1) Pentru fiecare stat membru și pentru 
fiecare an, plafonul național care cuprinde 
valoarea totală a tuturor drepturilor alocate, 
a rezervei naționale și a plafoanelor 
stabilite în conformitate cu articolul 29 
alineatul (5b) și cu articolele 35, 37 și 39 
este cel prevăzut în anexa II.

Or. fr

Amendamentul 497
Diane Dodds, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru fiecare stat membru și pentru 
fiecare an, plafonul național care cuprinde 
valoarea totală a tuturor drepturilor alocate, 
a rezervei naționale și a plafoanelor 
stabilite în conformitate cu articolele 33,

(1) Pentru fiecare stat membru și pentru 
fiecare an, plafonul național care cuprinde 
valoarea totală a tuturor drepturilor alocate, 
a rezervei naționale și a plafoanelor 
stabilite în conformitate cu articolele 35, 37 
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35, 37 și 39 este cel prevăzut în anexa II. și 39 este cel prevăzut în anexa II.

Or. en

Amendamentul 498
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru fiecare stat membru și pentru 
fiecare an, plafonul național care cuprinde 
valoarea totală a tuturor drepturilor alocate, 
a rezervei naționale și a plafoanelor 
stabilite în conformitate cu articolele 33,
35, 37 și 39 este cel prevăzut în anexa II.

(1) Pentru fiecare stat membru și pentru 
fiecare an, plafonul național care cuprinde 
valoarea totală a tuturor drepturilor alocate, 
a rezervei naționale și a plafoanelor 
stabilite în conformitate cu articolele 35, 37 
și 39 este cel prevăzut în anexa II.

Or. fr

Amendamentul 499
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru fiecare stat membru și pentru 
fiecare an, plafonul național care cuprinde 
valoarea totală a tuturor drepturilor alocate, 
a rezervei naționale și a plafoanelor 
stabilite în conformitate cu articolele 33, 
35, 37 și 39 este cel prevăzut în anexa II.

(1) Pentru fiecare stat membru și pentru 
fiecare an, plafonul național care cuprinde 
valoarea totală a tuturor drepturilor alocate, 
a rezervei naționale și a plafoanelor 
stabilite în conformitate cu 
articolele 33, 35, 37, 37a și 39 este cel 
prevăzut în anexa II.

Or. it

Justificare

Pachetul privind gestionarea riscurilor ar trebui mutat în primul pilon (plăți directe).
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Amendamentul 500
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Plățile directe se repartizează între 
statele membre astfel încât fiecare stat 
membru primește, ca plafon național, o 
sumă corespunzătoare numărului de 
hectare pentru care au fost depuse cereri 
de plată directă în 2013, înmulțit cu rata 
medie a plăților directe din întreaga 
Uniune Europeană în 2013. Statele 
membre în care media plăților directe pe 
hectar, calculată pe baza plăților 
din 2013, depășește 110 % din media 
plăților la nivelul UE pot efectua plăți 
suplimentare din bugetul lor național 
într-o cantitate mai mică sau egală cu 
două treimi din diferența dintre valoarea 
medie a plăților directe în țările respective 
și media la nivelul UE în 2013.

Or. en

Amendamentul 501
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Plățile directe se repartizează între 
statele membre astfel încât fiecare stat 
membru primește, ca plafon național, o 
sumă corespunzătoare numărului de 
hectare pentru care au fost depuse cereri 
de plată directă în 2013 înmulțit cu rata 
medie a plăților directe din întreaga 
Uniune Europeană în 2013. Statele 
membre în care media plăților directe pe 
hectar, calculată pe baza plăților 
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din 2013, depășește 110 % din media 
plăților la nivelul UE pot efectua plăți 
suplimentare din bugetul lor național 
într-o cantitate mai mică sau egală cu 
două treimi din diferența dintre valoarea 
medie a plăților directe în țările respective 
și media la nivelul UE în 2013.

Or. en

Amendamentul 502
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Plafoanele naționale se calculează în 
așa fel încât fiecare stat membru care se 
află sub media europeană a plăților 
directe pentru 2013 să recupereze până 
în 2018 două treimi din diferența dintre 
media europeană aferentă anului 2013 și 
nivelul național aferent aceluiași an;

Or. en

Justificare

Pentru a obține pe cât posibil un sistem mai echitabil de alocare.

Amendamentul 503
James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) După caz și în conformitate cu 
sistemele constituționale proprii, statele 
membre pot pune în aplicare dispozițiile 
politicii agricole comune la nivel regional.
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Or. en

Amendamentul 504
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În conformitate cu sistemele 
constituționale proprii, statele membre pot 
pune în aplicare la nivel regional 
dispozițiile pertinente prevăzute de 
prezentul regulament. În acest caz, statele 
membre definesc regiunile în 
conformitate cu criterii obiective și 
nediscriminatorii și repartizează plafonul 
național între regiuni. De asemenea, la 
nivel regional statele membre pot lua 
toate deciziile menționate în prezentul 
regulament și pot aplica în cazul 
plafoanelor regionale dispozițiile 
financiare menționate la articolele 33, 35, 
37, 39 și 51, precum și mecanismul de 
flexibilitate menționat la articolul 14. În 
plus, statele membre pot decide 
constituirea unor rezerve regionale în 
vederea aplicării dispozițiilor prevăzute la 
articolul 23.

Or. en

Amendamentul 505
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În conformitate cu sistemele 
constituționale proprii, statele membre pot 
pune în aplicare la nivel regional 
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dispozițiile pertinente prevăzute de 
prezentul regulament. În acest caz, statele 
membre definesc regiunile în 
conformitate cu criterii obiective și 
nediscriminatorii și repartizează plafonul 
național între regiuni. De asemenea, la 
nivel regional statele membre pot lua 
toate deciziile menționate în prezentul 
regulament și pot aplica plafoanelor 
regionale dispozițiile financiare 
menționate la articolele 33, 35, 37, 39 și 
51. În plus, statele membre pot decide 
constituirea unor rezerve regionale.

Or. en

Amendamentul 506
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre pot decide să aplice 
prezentul regulament la nivel regional. În 
acest caz, statele membre definesc 
regiunile în conformitate cu criterii 
obiective și nediscriminatorii și 
repartizează plafonul național între 
regiuni. De asemenea, la nivel regional 
statele membre pot lua toate deciziile 
menționate în prezentul regulament și pot 
aplica plafoanelor regionale dispozițiile 
financiare menționate la articolele 33, 35, 
37, 39 și 51. În plus, statele membre pot 
decide constituirea unor rezerve 
regionale.

Or. en

Justificare

Pentru a încuraja regionalizarea completă. Toate deciziile care revin statelor membre ar 
trebui să fie luate la nivel regional și toate reducerile ar trebui să se aplice plafonului 
regional. Rezerva națională ar trebui să funcționeze și la nivel regional, astfel încât regiunile 
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să poată decide singure cine ar trebui să beneficieze de sumele alocate și la ce nivel.

Amendamentul 507
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre pot decide să aplice 
prezentul regulament la nivel regional. În 
acest caz, statele membre definesc 
regiunile în conformitate cu criterii 
obiective și nediscriminatorii și 
repartizează plafonul național între 
regiuni. De asemenea, la nivel regional 
statele membre pot lua toate deciziile 
menționate în prezentul regulament și pot 
aplica plafoanelor regionale dispozițiile 
financiare menționate la articolele 33, 35, 
37, 39 și 51. În plus, statele membre pot 
decide consituirea unor rezerve regionale.

Or. en

Amendamentul 508
James Nicholson, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere articolului 8, 
cuantumul total al plăților directe care 
poate fi acordat într-un stat membru în 
temeiul titlurilor III, IV și V pentru un an 
calendaristic, după aplicarea 
articolului 11, nu trebuie să depășească 
plafoanele stabilite în anexa III la prezentul 
regulament.

Fără a aduce atingere articolului 8, 
cuantumul total al plăților directe care 
poate fi acordat într-un stat membru în 
temeiul titlurilor III, IV și V pentru un an 
calendaristic nu trebuie să depășească 
plafoanele stabilite în anexa III la prezentul 
regulament.

Or. en
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Amendamentul 509
Robert Dušek

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere articolului 8, 
cuantumul total al plăților directe care 
poate fi acordat într-un stat membru în 
temeiul titlurilor III, IV și V pentru un an 
calendaristic, după aplicarea 
articolului 11, nu trebuie să depășească 
plafoanele stabilite în anexa III la prezentul 
regulament.

Fără a aduce atingere articolului 8, 
cuantumul total al plăților directe care 
poate fi acordat într-un stat membru în 
temeiul titlurilor III, IV și V pentru un an 
calendaristic nu trebuie să depășească 
plafoanele stabilite în anexa III la prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 510
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere articolului 8, 
cuantumul total al plăților directe care 
poate fi acordat într-un stat membru în 
temeiul titlurilor III, IV și V pentru un an 
calendaristic, după aplicarea 
articolului 11, nu trebuie să depășească 
plafoanele stabilite în anexa III la prezentul 
regulament.

Fără a aduce atingere articolului 8, 
cuantumul total al plăților directe care 
poate fi acordat într-un stat membru în 
temeiul titlurilor III, IV și V pentru un an 
calendaristic nu trebuie să depășească 
plafoanele stabilite în anexa III la prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 511
Diane Dodds
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere articolului 8, 
cuantumul total al plăților directe care 
poate fi acordat într-un stat membru în 
temeiul titlurilor III, IV și V pentru un an 
calendaristic, după aplicarea 
articolului 11, nu trebuie să depășească 
plafoanele stabilite în anexa III la prezentul 
regulament.

Fără a aduce atingere articolului 8, 
cuantumul total al plăților directe care 
poate fi acordat într-un stat membru în 
temeiul titlurilor III, IV și V pentru un an 
calendaristic nu trebuie să depășească 
plafoanele stabilite în anexa III la prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 512
Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere articolului 8, 
cuantumul total al plăților directe care 
poate fi acordat într-un stat membru în 
temeiul titlurilor III, IV și V pentru un an 
calendaristic, după aplicarea 
articolului 11 nu trebuie să depășească 
plafoanele stabilite în anexa III la prezentul 
regulament.

Fără a aduce atingere articolului 8, 
cuantumul total al plăților directe care 
poate fi acordat într-un stat membru în 
temeiul titlurilor III, IV și V pentru un an 
calendaristic nu trebuie să depășească 
plafoanele stabilite în anexa III la prezentul 
regulament.

Or. en

Justificare

Dispoziția propusă împiedică obținerea unei competitivități sporite, întrucât stimulează 
divizarea structurilor agricole, ceea ce relevă faptul că extinderea structurală nu este de dorit 
și conduce în mod inevitabil la efecte negative asupra productivității muncii. De 
asemenea,aceasta ar afecta diverse organizații de caritate, întrucât este un instrument de 
acordare a ajutorului pentru venit care nu este orientat în mod corespunzător către nevoi. În 
plus, aceasta ar impune și o sarcină administrativă și mai mare și ar reprezenta o problemă 
în ceea ce privește principiul egalității de tratament între beneficiari.
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Amendamentul 513
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere articolului 8, 
cuantumul total al plăților directe care 
poate fi acordat într-un stat membru în 
temeiul titlurilor III, IV și V pentru un an 
calendaristic, după aplicarea articolului 11, 
nu trebuie să depășească plafoanele 
stabilite în anexa III la prezentul 
regulament.

Fără a aduce atingere articolului 8, 
cuantumul total al plăților directe care 
poate fi acordat într-un stat membru în 
temeiul titlurilor III, IV și V pentru un an 
calendaristic, după aplicarea articolului 11, 
nu trebuie să depășească plafoanele 
stabilite în anexa III la prezentul 
regulament. În acest scop, statele membre 
pot împărți plafonul prevăzut în anexa III 
la prezentul regulament între regiunile 
definite pe baza unor criterii obiective și 
nediscriminatorii.

Or. en

Justificare

Pentru a încuraja regionalizarea.

Amendamentul 514
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere articolului 8, 
cuantumul total al plăților directe care 
poate fi acordat într-un stat membru în 
temeiul titlurilor III, IV și V pentru un an 
calendaristic, după aplicarea articolului 11, 
nu trebuie să depășească plafoanele 
stabilite în anexa III la prezentul 
regulament.

Fără a aduce atingere articolului 8, 
cuantumul total al plăților directe care 
poate fi acordat într-un stat membru în
temeiul titlurilor III, IV și V pentru un an 
calendaristic, după aplicarea articolului 11, 
nu trebuie să depășească plafoanele 
stabilite în anexa III la prezentul 
regulament. În acest scop, statele membre 
pot împărți plafonul prevăzut în anexa III 
la prezentul regulament între regiunile 
definite pe baza unor criterii obiective și 
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nediscriminatorii.

Or. en

Amendamentul 515
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere articolului 8, 
cuantumul total al plăților directe care
poate fi acordat într-un stat membru în 
temeiul titlurilor III, IV și V pentru un an 
calendaristic, după aplicarea articolului 11, 
nu trebuie să depășească plafoanele 
stabilite în anexa III la prezentul 
regulament.

Fără a aduce atingere articolului 8, 
cuantumul total al plăților directe care 
poate fi acordat într-un stat membru în 
temeiul titlurilor III, IV și V pentru un an 
calendaristic, după aplicarea articolului 11, 
nu trebuie să depășească plafoanele 
stabilite în anexa III la prezentul 
regulament. În acest scop, statele membre 
pot împărți plafonul prevăzut în anexa III 
la prezentul regulament între regiunile 
definite pe baza unor criterii obiective și 
nediscriminatorii.

Or. en

Amendamentul 516
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru fiecare stat membru și pentru 
fiecare an, produsul estimat al plafonării, 
astfel cum este menționat la articolul 
11,care este reflectat de diferența dintre 
plafoanele naționale prevăzute în anexa 
II, la care se adaugă cuantumul 
disponibil în conformitate cu articolului 
44, și plafoanele nete prevăzute în 
anexa III, este pus la dispoziție ca sprijin 

eliminat



PE492.791v01-00 130/175 AM\907852RO.doc

RO

din partea Uniunii pentru măsurile din 
cadrul programelor de dezvoltare rurală 
finanțate din FEADR, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR].

Or. es

Justificare

Prezentul alineat în întregime a fost inclus în articolul 11 privind plafoanele.

Amendamentul 517
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru fiecare stat membru și pentru 
fiecare an, produsul estimat al plafonării, 
astfel cum este menționat la articolul 
11,care este reflectat de diferența dintre 
plafoanele naționale prevăzute în anexa 
II, la care se adaugă cuantumul 
disponibil în conformitate cu articolului 
44, și plafoanele nete prevăzute în 
anexa III, este pus la dispoziție ca sprijin 
din partea Uniunii pentru măsurile din 
cadrul programelor de dezvoltare rurală 
finanțate din FEADR, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR].

eliminat

Or. es

Justificare

Prezentul alineat ar trebui inclus în articolul 11, care are drept obiect fixarea plafoanelor.

Amendamentul 518
James Nicholson, Vicky Ford, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Julie Girling
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru fiecare stat membru și pentru 
fiecare an, produsul estimat al plafonării, 
astfel cum este menționat la 
articolul 11,care este reflectat de diferența 
dintre plafoanele naționale prevăzute în 
anexa II, la care se adaugă cuantumul 
disponibil în conformitate cu 
articolului 44, și plafoanele nete 
prevăzute în anexa III, este pus la 
dispoziție ca sprijin din partea Uniunii 
pentru măsurile din cadrul programelor 
de dezvoltare rurală finanțate din 
FEADR, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR].

eliminat

Or. en

Amendamentul 519
Richard Ashworth, Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru fiecare stat membru și pentru 
fiecare an, produsul estimat al plafonării, 
astfel cum este menționat la 
articolul 11,care este reflectat de diferența 
dintre plafoanele naționale prevăzute în 
anexa II, la care se adaugă cuantumul 
disponibil în conformitate cu 
articolului 44, și plafoanele nete 
prevăzute în anexa III, este pus la 
dispoziție ca sprijin din partea Uniunii 
pentru măsurile din cadrul programelor 
de dezvoltare rurală finanțate din 
FEADR, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR].

eliminat

Or. en
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Amendamentul 520
Robert Dušek

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru fiecare stat membru și pentru 
fiecare an, produsul estimat al plafonării, 
astfel cum este menționat la 
articolul 11,care este reflectat de diferența 
dintre plafoanele naționale prevăzute în 
anexa II, la care se adaugă cuantumul 
disponibil în conformitate cu 
articolului 44, și plafoanele nete 
prevăzute în anexa III, este pus la 
dispoziție ca sprijin din partea Uniunii 
pentru măsurile din cadrul programelor 
de dezvoltare rurală finanțate din 
FEADR, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR].

eliminat

Or. en

Amendamentul 521
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru fiecare stat membru și pentru 
fiecare an, produsul estimat al plafonării, 
astfel cum este menționat la 
articolul 11,care este reflectat de diferența 
dintre plafoanele naționale prevăzute în 
anexa II, la care se adaugă cuantumul 
disponibil în conformitate cu 
articolului 44, și plafoanele nete 
prevăzute în anexa III, este pus la 
dispoziție ca sprijin din partea Uniunii 
pentru măsurile din cadrul programelor 

eliminat
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de dezvoltare rurală finanțate din 
FEADR, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR].

Or. en

Amendamentul 522
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru fiecare stat membru și pentru 
fiecare an, produsul estimat al plafonării, 
astfel cum este menționat la 
articolul 11,care este reflectat de diferența 
dintre plafoanele naționale prevăzute în 
anexa II, la care se adaugă cuantumul 
disponibil în conformitate cu 
articolului 44, și plafoanele nete 
prevăzute în anexa III, este pus la 
dispoziție ca sprijin din partea Uniunii 
pentru măsurile din cadrul programelor 
de dezvoltare rurală finanțate din 
FEADR, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR].

eliminat

Or. en

Amendamentul 523
Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru fiecare stat membru și pentru 
fiecare an, produsul estimat al plafonării, 
astfel cum este menționat la articolul 11, 
care este reflectat de diferența dintre 
plafoanele naționale prevăzute în anexa 

eliminat



PE492.791v01-00 134/175 AM\907852RO.doc

RO

II, la care se adaugă cuantumul 
disponibil în conformitate cu 
articolului 44, și plafoanele nete 
prevăzute în anexa III, este pus la 
dispoziție ca sprijin din partea Uniunii 
pentru măsurile din cadrul programelor 
de dezvoltare rurală finanțate din 
FEADR, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR].

Or. en

Justificare

Dispoziția propusă împiedică obținerea unei competitivități sporite, întrucât stimulează 
divizarea structurilor agricole, ceea ce atrage relevă faptul că extinderea structurală nu este 
de dorit și conduce în mod inevitabil la efecte negative asupra productivității muncii. De 
asemenea, aceasta ar afecta diverse organizații de caritate, întrucât este un instrument de 
acordare a ajutorului pentru venit care nu este orientat în mod corespunzător către nevoi. În 
plus, aceasta ar impune și o sarcină administrativă mai mare și ar reprezenta o problemă în 
ceea ce privește principiul egalității de tratament între beneficiari.

Amendamentul 524
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru fiecare stat membru și pentru 
fiecare an, produsul estimat al plafonării, 
astfel cum este menționat la articolul 
11,care este reflectat de diferența dintre 
plafoanele naționale prevăzute în anexa 
II, la care se adaugă cuantumul 
disponibil în conformitate cu articolului 
44, și plafoanele nete prevăzute în 
anexa III, este pus la dispoziție ca sprijin 
din partea Uniunii pentru măsurile din 
cadrul programelor de dezvoltare rurală 
finanțate din FEADR, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR].

eliminat

Or. es
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Justificare

Este mai indicat ca acest alineat să fie inclus în amendamentul depus la articolul 11, care are 
drept obiect fixarea plafoanelor, sau, după caz, să fie înlocuit cu amendamentul 3.

Amendamentul 525
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru fiecare stat membru și pentru 
fiecare an, produsul estimat al plafonării, 
astfel cum este menționat la articolul 
11,care este reflectat de diferența dintre 
plafoanele naționale prevăzute în anexa II, 
la care se adaugă cuantumul disponibil în 
conformitate cu articolului 44, și 
plafoanele nete prevăzute în anexa III, este 
pus la dispoziție ca sprijin din partea 
Uniunii pentru măsurile din cadrul 
programelor de dezvoltare rurală finanțate 
din FEADR, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR].

(2) Pentru fiecare stat membru și pentru 
fiecare an, produsul estimat al plafonării, 
astfel cum este menționat la articolul 11,
care este reflectat de diferența dintre 
plafoanele naționale prevăzute în anexa II, 
la care se adaugă cuantumul disponibil în 
conformitate cu articolul 44, și plafoanele 
nete prevăzute în anexa III, este 
redistribuit: (a) ca sprijin din partea 
Uniunii pentru măsurile din cadrul 
programelor de dezvoltare rurală finanțate 
din FEADR, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR]; sau

(b) în cadrul pilonului I, cu condiția ca 
acest lucru să aibă drept scop majorarea 
plăților acordate micilor fermieri.

Or. pt

Amendamentul 526
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru fiecare stat membru și pentru 
fiecare an, produsul estimat al plafonării, 
astfel cum este menționat la articolul 
11,care este reflectat de diferența dintre 
plafoanele naționale prevăzute în anexa II, 

(2) Pentru fiecare stat membru și pentru 
fiecare an, produsul estimat al plafonării, 
astfel cum este menționat la articolul 11, 
care este reflectat de diferența dintre 
plafoanele naționale prevăzute în anexa II, 
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la care se adaugă cuantumul disponibil în 
conformitate cu articolului 44, și 
plafoanele nete prevăzute în anexa III, este 
pus la dispoziție ca sprijin din partea 
Uniunii pentru măsurile din cadrul 
programelor de dezvoltare rurală finanțate 
din FEADR, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR].

la care se adaugă cuantumul disponibil în 
conformitate cu articolul 44, și plafoanele 
nete prevăzute în anexa III, este pus la 
dispoziție ca sprijin din partea Uniunii fie 
pentru măsurile din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală finanțate din FEADR, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
[…] [RDR], fie pentru rezerva națională, 
cu scopul ca acesta să fie utilizat ca 
drepturi pentru fermierii care și-au 
început activitatea agricolă în cursul 
perioadei de cinci ani anterioare acordării 
drepturilor. Statele membre sau regiunile 
decid cu privire la utilizarea produsului 
plafonării. 

Or. en

Amendamentul 527
Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru fiecare stat membru și pentru 
fiecare an, produsul estimat al plafonării, 
astfel cum este menționat la articolul 
11,care este reflectat de diferența dintre 
plafoanele naționale prevăzute în anexa II, 
la care se adaugă cuantumul disponibil în 
conformitate cu articolului 44, și 
plafoanele nete prevăzute în anexa III, este 
pus la dispoziție ca sprijin din partea 
Uniunii pentru măsurile din cadrul 
programelor de dezvoltare rurală 
finanțate din FEADR, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR].

(2) Pentru fiecare stat membru și pentru 
fiecare an, produsul estimat al plafonării, 
astfel cum este menționat la articolul 11, 
care este reflectat de diferența dintre 
plafoanele naționale prevăzute în anexa II, 
la care se adaugă cuantumul disponibil în 
conformitate cu articolul 44, și plafoanele 
nete prevăzute în anexa III, este pus la 
dispoziție ca o majorare a plăților directe 
care nu fac obiectul plafonării.

Or. pl

Amendamentul 528
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru fiecare stat membru și pentru 
fiecare an, produsul estimat al plafonării, 
astfel cum este menționat la 
articolul 11,care este reflectat de diferența 
dintre plafoanele naționale prevăzute în 
anexa II, la care se adaugă cuantumul 
disponibil în conformitate cu 
articolului 44, și plafoanele nete prevăzute 
în anexa III, este pus la dispoziție ca 
sprijin din partea Uniunii pentru măsurile
din cadrul programelor de dezvoltare rurală 
finanțate din FEADR, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR].

(2) Pentru fiecare stat membru și pentru 
fiecare an, produsul estimat al plafonării, 
astfel cum este menționat la articolul 11, 
care este reflectat de diferența dintre 
plafoanele naționale prevăzute în anexa II, 
la care se adaugă cuantumul disponibil în 
conformitate cu articolul 44, și plafoanele 
nete prevăzute în anexa III, este pus la 
dispoziție în statul membru în cauză 
pentru măsurile din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală destinate fermierilor sau 
grupurilor de fermieri și finanțate din 
FEADR, în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. […] [RDR].

Or. en

Amendamentul 529
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru fiecare stat membru și pentru 
fiecare an, produsul estimat al plafonării, 
astfel cum este menționat la 
articolul 11,care este reflectat de diferența 
dintre plafoanele naționale prevăzute în 
anexa II, la care se adaugă cuantumul 
disponibil în conformitate cu 
articolului 44, și plafoanele nete prevăzute 
în anexa III, este pus la dispoziție ca sprijin 
din partea Uniunii pentru măsurile din 
cadrul programelor de dezvoltare rurală 
finanțate din FEADR, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR].

(2) Pentru fiecare stat membru și pentru 
fiecare an, produsul estimat al plafonării, 
astfel cum este menționat la articolul 11,
care este reflectat de diferența dintre 
plafoanele naționale prevăzute în anexa II, 
la care se adaugă cuantumul disponibil în 
conformitate cu articolul 44, și plafoanele 
nete prevăzute în anexa III, este pus la 
dispoziție ca sprijin din partea Uniunii 
pentru măsurile din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală care trebuie selectate de 
statul membru și care sunt finanțate din 
FEADR, în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. […] [RDR].
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Or. en

Justificare

Statul membru ar trebui să aibă posibilitatea de a decide cum va fi cheltuit produsul 
plafonării care este pus la dispoziție ca sprijin pentru măsurile din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală.

Amendamentul 530
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru fiecare stat membru și pentru 
fiecare an, produsul estimat al plafonării, 
astfel cum este menționat la 
articolul 11,care este reflectat de diferența 
dintre plafoanele naționale prevăzute în 
anexa II, la care se adaugă cuantumul 
disponibil în conformitate cu 
articolului 44, și plafoanele nete prevăzute 
în anexa III, este pus la dispoziție ca sprijin 
din partea Uniunii pentru măsurile din 
cadrul programelor de dezvoltare rurală 
finanțate din FEADR, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR].

(2) Pentru fiecare stat membru și pentru 
fiecare an, produsul estimat al plafonării, 
astfel cum este menționat la articolul 11, 
care este reflectat de diferența dintre 
plafoanele naționale prevăzute în anexa II, 
la care se adaugă cuantumul disponibil în 
conformitate cu articolul 44, și plafoanele 
nete prevăzute în anexa III, este pus la 
dispoziție ca sprijin din partea Uniunii 
pentru măsurile din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală din același stat membru, 
finanțate din FEADR, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR].

Or. en

Amendamentul 531
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În fiecare an, orice stat membru 
poate folosi fondurile neutilizate, după 
efectuarea a diverse plăți și în limitele 
plafoanelor naționale stabilite în 
anexa II, pentru a acorda sprijin cuplat în 
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temeiul titlului V sau, dacă este necesar, 
pentru a compensa deficitele existente în 
oricare dintre diferitele domenii de plată 
sau, dacă este cazul, pentru a crea un 
fond comun, care să fie utilizat în situația 
unei crize sectoriale neprevăzute.

Or. es

Justificare

Este nevoie de flexibilitate în utilizarea fondurilor disponibile în diverse domenii și a 
fondurilor rămase după efectuarea plăților anuale. Acest lucru ar da posibilitatea de a utiliza 
fondurile excedentare pentru a crea un fond comun în fiecare stat membru, care ar putea fi 
folosit în cazul unei crize sectoriale neprevăzute.

Amendamentul 532
João Ferreira, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Produsul menționat la alineatul (2) 
poate fi redistribuit în cadrul pilonului I, 
cu condiția ca acest lucru să aibă drept 
scop majorarea plăților acordate micilor 
fermieri.

Or. pt

Amendamentul 533
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 în scopul revizuirii plafoanelor 
prevăzute în anexa III.

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 în scopul revizuirii plafoanelor 
prevăzute în anexa III pentru a se ține 
seama de diferența dintre plafoanele 
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stabilite în anexa II și rezultatul bugetar 
actual pentru fiecare exercițiu financiar.

Or. es

Justificare

Acest amendament urmărește să permită reportarea fondurilor neutilizate din fiecare 
exercițiu financiar în anii următori. Mecanismul ar fi similar celui aplicat în bilanțul de 
sănătate și care este prevăzut la articolul 69 alineatele (6) și (7) din Regulamentul 
Consiliului (CE) nr. 73/2009.

Amendamentul 534
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Începând din anul 2017, se deleagă 
Comisiei competența de a adopta acte 
delegate în conformitate cu articolul 55 
pentru a lua în considerare, la stabilirea 
plafoanelor menționate în anexa III, 
diferența dintre plafoanele stabilite în 
anexa II și rezultatul bugetar real în 2015 
și 2016. Diferența respectivă poate fi 
utilizată pentru plățile prevăzute la 
titlul IV capitolul 1.

Or. es

Justificare

Din 2017, fondurile neutilizate în 2015 și 2016 ar trebui luate în considerare și utilizate 
pentru a finanța sprijinul cuplat, ceea ce ar reduce suma de bază necesară pentru a acoperi 
un astfel de sprijin, ar crește finanțarea totală și ar îmbunătăți, prin urmare, modul de 
utilizare a fondurilor.

Amendamentul 535
Martin Häusling
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Rata de ajustare determinată în 
conformitate cu articolul 25 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR] se
aplică numai plăților directe care 
depășesc 5 000 EUR și care urmează să 
fie acordate fermierilor în anul 
calendaristic corespunzător.

eliminat

Or. en

Justificare

Normele privind econcondiționalitatea ar trebui să fie obligatorii pentru toate sistemele 
agricole.

Amendamentul 536
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Rata de ajustare determinată în 
conformitate cu articolul 25 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR] se 
aplică numai plăților directe care depășesc 
5 000 EUR și care urmează să fie acordate 
fermierilor în anul calendaristic 
corespunzător.

(1) Rata de ajustare determinată în 
conformitate cu articolul 25 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR] se 
aplică tuturor plăților directe care urmează 
să fie acordate fermierilor în anul 
calendaristic corespunzător.

Or. it

Amendamentul 537
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Rata de ajustare determinată în 
conformitate cu articolul 25 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR] se 
aplică numai plăților directe care depășesc 
5 000 EUR și care urmează să fie acordate 
fermierilor în anul calendaristic 
corespunzător.

(1) Rata de ajustare determinată în 
conformitate cu articolul 25 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR] se 
aplică tuturor plăților directe care urmează 
să fie acordate fermierilor în anul 
calendaristic corespunzător.

Or. es

Justificare

În interesul disciplinei financiare, rata de ajustare ar trebui mai degrabă să se aplice tuturor 
plăților directe, decât să se limiteze numai la plățile care depășesc 5 000 EUR. 

Amendamentul 538
Robert Dušek

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Nu se acordă plăți directe persoanelor 
fizice sau juridice sau grupurilor de 
persoane fizice sau juridice, în cazul în 
care se aplică unul dintre următoarele 
elemente:

eliminat

(a) cuantumul anual al plăților directe 
este mai mic de 5 % din veniturile totale 
obținute de acestea din activități 
neagricole, în cel mai recent an fiscal; 
sau
(b) suprafețele lor agricole sunt în 
principal suprafețe menținute în mod 
natural într-o stare adecvată pentru 
pășunat sau pentru cultivare, iar 
persoanele respective nu desfășoară pe 
suprafețele în cauză activitatea minimă 
stabilită de statele membre în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1) 
litera (c).
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Or. en

Amendamentul 539
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Nu se acordă plăți directe persoanelor 
fizice sau juridice sau grupurilor de 
persoane fizice sau juridice, în cazul în 
care se aplică unul dintre următoarele 
elemente:

(1) Statele membre și regiunile sunt 
împuternicite să își elaboreze propriul 
cadru juridic și propriile definiții, pentru 
a garanta, dacă este necesar, acordarea 
de plăți directe numai fermierilor 
implicați în activități agricole.

Or. en

Amendamentul 540
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Nu se acordă plăți directe persoanelor 
fizice sau juridice sau grupurilor de 
persoane fizice sau juridice, în cazul în 
care se aplică unul dintre următoarele 
elemente:

(1) Statele membre sunt împuternicite să 
își elaboreze propriul cadru juridic și 
propriile definiții, pentru a garanta, dacă 
este necesar, acordarea de plăți directe 
numai fermierilor implicați în activități 
agricole.

Or. en

Amendamentul 541
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Nu se acordă plăți directe persoanelor 
fizice sau juridice sau grupurilor de 
persoane fizice sau juridice, în cazul în 
care se aplică unul dintre următoarele 
elemente:

(1) Statele membre sunt împuternicite să 
își elaboreze propriul cadru juridic și 
propriile definiții, pentru a garanta, dacă 
este necesar, acordarea de plăți directe 
numai fermierilor implicați în activități 
agricole.

Or. en

Amendamentul 542
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Nu se acordă plăți directe persoanelor 
fizice sau juridice sau grupurilor de 
persoane fizice sau juridice, în cazul în 
care se aplică unul dintre următoarele 
elemente:

(1) Statele membre sunt împuternicite să 
își elaboreze propriul cadru juridic și 
propriile definiții, pentru a garanta, dacă 
este necesar, acordarea de plăți directe 
numai fermierilor implicați în activități 
agricole.

Or. en

Amendamentul 543
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Nu se acordă plăți directe persoanelor 
fizice sau juridice sau grupurilor de 
persoane fizice sau juridice, în cazul în 
care se aplică unul dintre următoarele 
elemente:

(1) În cadrul legislației naționale, statele 
membre definesc „fermierul activ” în 
conformitate cu definiția „activității 
agricole” prevăzute la articolul 4 alineatul 
(1) litera (c).

Or. en
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Justificare

Propunerea Comisiei privind definiția „fermierului activ” nu este funcțională. Nivelul 
sprijinului direct în sine nu indică nimic despre activitatea fermierului. Definiția „fermierului 
activ” ar trebui să fie elaborată de statele membre.

Amendamentul 544
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Nu se acordă plăți directe persoanelor 
fizice sau juridice sau grupurilor de 
persoane fizice sau juridice, în cazul în 
care se aplică unul dintre următoarele 
elemente:

(1) Nu se acordă plăți directe persoanelor 
fizice sau juridice sau grupurilor de 
persoane fizice sau juridice, în cazul în 
care acestea nu desfășoară o activitate 
minimă stabilită de statele membre în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1) 
litera (c) din prezentul regulament.

Or. es

Amendamentul 545
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Nu se acordă plăți directe persoanelor
fizice sau juridice sau grupurilor de 
persoane fizice sau juridice, în cazul în 
care se aplică unul dintre următoarele 
elemente:

(1) Statele membre stabilesc criterii 
corespunzătoare, obiective și
nediscriminatorii, pentru a garanta că nu 
se acordă niciun fel de plăți directe unei 
persoane fizice sau juridice:

Or. en

Amendamentul 546
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Nu se acordă plăți directe persoanelor
fizice sau juridice sau grupurilor de 
persoane fizice sau juridice, în cazul în 
care se aplică unul dintre următoarele 
elemente:

(1) Se acordă plăți directe numai 
fermierilor activi, care pot fi persoane
fizice sau juridice. Statele membre aleg 
dacă exclud din categoria de „fermier 
activ” persoanele cărora li se aplică unul 
dintre următoarele elemente:

Or. fr

Amendamentul 547
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Nu se acordă plăți directe persoanelor 
fizice sau juridice sau grupurilor de 
persoane fizice sau juridice, în cazul în 
care se aplică unul dintre următoarele 
elemente:

(1) Nu se acordă plăți directe persoanelor 
fizice sau juridice sau grupurilor de 
persoane fizice sau juridice, în cazul în 
care statul membru sau regiunea a 
alcătuit o listă a activităților relevante 
pentru terenurile care sunt menținute în 
mod natural într-o stare adecvată pentru 
pășunat sau cultivare, însă niciuna din 
aceste activități nu este îndeplinită:

Or. en

Justificare

Acest lucru asigură că interdicția de plată este aplicată numai în cazul în care un stat 
membru sau o regiune dorește să rețină plăți de la acest tip de teren și a alcătuit o listă de 
activități.

Amendamentul 548
Diane Dodds
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Nu se acordă plăți directe persoanelor 
fizice sau juridice sau grupurilor de 
persoane fizice sau juridice, în cazul în 
care se aplică unul dintre următoarele 
elemente:

(1) Nu se acordă plăți directe persoanelor 
fizice sau juridice sau grupurilor de 
persoane fizice sau juridice, în cazul în 
care statul membru sau regiunea a 
alcătuit o listă a activităților relevante 
pentru terenurile care sunt menținute în 
mod natural într-o stare adecvată pentru 
pășunat sau cultivare, însă niciuna din 
aceste activități nu este îndeplinită.

Or. en

Amendamentul 549
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Nu se acordă plăți directe persoanelor 
fizice sau juridice sau grupurilor de 
persoane fizice sau juridice, în cazul în 
care se aplică unul dintre următoarele 
elemente:

(1) Statele membre aleg să aplice 
dispozițiile de la cel puțin una dintre 
literele (a), (b), (c) sau (d) pentru a nu 
acorda plăți directe persoanelor fizice sau 
juridice sau grupurilor de persoane fizice 
sau juridice, în cazul în care se aplică unul 
dintre următoarele elemente:

Or. fr

Amendamentul 550
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Nu se acordă plăți directe persoanelor 
fizice sau juridice sau grupurilor de 
persoane fizice sau juridice, în cazul în 
care se aplică unul dintre următoarele 
elemente:

(1) Statele membre decid să acorde plăți 
directe fermierilor aflați în una dintre 
următoarele situații:

Or. it

Amendamentul 551
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Nu se acordă plăți directe persoanelor 
fizice sau juridice sau grupurilor de 
persoane fizice sau juridice, în cazul în 
care se aplică unul dintre următoarele 
elemente:

(1) Nu se acordă plăți directe persoanelor 
juridice sau grupurilor de persoane juridice 
aflate pe o „listă negativă”, întocmită 
parțial la nivelul UE și unde sunt 
identificați fermierii inactivi. În plus, 
statele membre au libertatea de a stabili 
criterii nediscriminatorii suplimentare 
pentru a exclude solicitanții ale căror 
activități agricole reprezintă doar o parte 
nesemnificativă din cifra lor de afaceri.

Or. es

Justificare

Comisia urmărește să excludă din definiția fermierului activ beneficiarii al căror obiect de 
activitate nu include agricultura sau o include doar într-o mică măsură, cum ar fi 
aeroporturile, întreprinderile feroviare etc. Acest obiectiv ar putea fi atins într-un mod mai 
simplu prin excluderea persoanelor juridice care nu au ca obiect de activitate agricultura.

Amendamentul 552
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Nu se acordă plăți directe persoanelor 
fizice sau juridice sau grupurilor de 
persoane fizice sau juridice, în cazul în 
care se aplică unul dintre următoarele 
elemente:

(1) Nu se acordă plăți directe persoanelor 
fizice sau juridice sau grupurilor de 
persoane fizice sau juridice, în cazul în 
care acestea utilizează mai puțin de 
jumătate din terenul lor agricol pentru 
activități agricole și nu desfășoară pe 
suprafețele neutilizate în scop agricol 
niciuna dintre activitățile anuale minime 
care urmează a fi stabilite de statele 
membre. După notificarea Comisiei, 
statele membre pot decide să excludă fără 
întârziere de la primirea de plăți directe 
anumite utilizări ale terenurilor care nu 
presupun desfășurarea unei activități 
agricole.

Or. de

Amendamentul 553
Robert Dušek

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Nu se acordă plăți directe persoanelor 
fizice sau juridice sau grupurilor de 
persoane fizice sau juridice, în cazul în 
care se aplică unul dintre următoarele 
elemente:

(1) Nu se acordă plăți directe persoanelor 
fizice sau juridice sau grupurilor de 
persoane fizice sau juridice, care nu 
urmăresc în principal realizarea unor 
activități agricole bazate pe criteriile 
obiective și nediscriminatorii stabilite de 
statul membru.

Or. en

Amendamentul 554
Hynek Fajmon
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Nu se acordă plăți directe persoanelor 
fizice sau juridice sau grupurilor de 
persoane fizice sau juridice, în cazul în 
care se aplică unul dintre următoarele 
elemente:

(1) Nu se acordă plăți directe persoanelor 
fizice sau juridice sau grupurilor de 
persoane fizice sau juridice, care nu 
urmăresc în principal realizarea unor 
activități agricole bazate pe criteriile 
obiective și nediscriminatorii stabilite de 
statul membru.

Or. en

Amendamentul 555
Alfreds Rubiks

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Nu se acordă plăți directe persoanelor 
fizice sau juridice sau grupurilor de 
persoane fizice sau juridice, în cazul în 
care se aplică unul dintre următoarele 
elemente:

(1) Nu se acordă plăți directe persoanelor 
fizice sau juridice sau grupurilor de 
persoane fizice sau juridice, în cazul în 
care se aplică unul dintre următoarele 
elemente (cu excepția producătorilor din 
regiunile defavorizate și a produselor care 
provin din diferite zone care fac obiectul 
unor restricții):

Or. lv

Amendamentul 556
Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Nu se acordă plăți directe persoanelor 
fizice sau juridice sau grupurilor de 

(1) Nu se acordă plăți directe persoanelor 
fizice sau juridice sau grupurilor de 
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persoane fizice sau juridice, în cazul în 
care se aplică unul dintre următoarele 
elemente:

persoane fizice sau juridice, în cazul în 
care se aplică următoarele elemente:

Or. de

Amendamentul 557
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Nu se acordă plăți directe persoanelor 
fizice sau juridice sau grupurilor de 
persoane fizice sau juridice, în cazul în 
care se aplică unul dintre următoarele 
elemente:

(1) Nu se acordă plăți directe persoanelor 
fizice sau juridice sau grupurilor de 
persoane fizice sau juridice care nu 
realizează activități agricole astfel cum 
sunt definite la articolul 4 alineatul (1) 
litera (c).

Or. en

Justificare

Definiția agriculturii active ar trebui să se refere la activitatea agricolă efectuată de către 
fermier, și nu la veniturile neagricole așa cum sugerează Comisia. În plus, propunerea 
Comisiei atrage costuri administrative uriașe atât pentru autorități, cât și pentru fermieri, 
ceea ce ar trebui evitat.

Amendamentul 558
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Nu se acordă plăți directe persoanelor 
fizice sau juridice sau grupurilor de 
persoane fizice sau juridice, în cazul în 
care se aplică unul dintre următoarele 
elemente:

(1) Se acordă plăți directe persoanelor 
fizice sau juridice sau grupurilor de 
persoane fizice sau juridice,
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Or. en

Amendamentul 559
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Nu se acordă plăți directe persoanelor 
fizice sau juridice sau grupurilor de 
persoane fizice sau juridice, în cazul în 
care se aplică unul dintre următoarele 
elemente:

(1) Nu se acordă plăți directe persoanelor 
fizice sau juridice sau grupurilor de 
persoane fizice sau juridice:

Or. es

Amendamentul 560
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Nu se acordă plăți directe persoanelor 
fizice sau juridice sau grupurilor de 
persoane fizice sau juridice, în cazul în 
care se aplică unul dintre următoarele 
elemente:

(1) Nu se acordă sau nu se transferă plăți 
directe persoanelor fizice sau juridice sau 
grupurilor de persoane fizice sau juridice, 
în cazul în care se aplică unul dintre 
următoarele elemente:

Or. es

Justificare

Prin adăugarea acestei condiții, nu numai că ar fi împiedicată apariția unui potențial aflux 
de proprietari de terenuri care nu desfășoară activități agricole, dar ar fi excluși din noua 
schemă de sprijin direct și acei proprietari de terenuri care nu desfășoară activități agricole, 
dar care beneficiază de plăți în prezent.

Amendamentul 561
Marita Ulvskog, Göran Färm, Åsa Westlund
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Nu se acordă plăți directe persoanelor 
fizice sau juridice sau grupurilor de 
persoane fizice sau juridice, în cazul în 
care se aplică unul dintre următoarele 
elemente:

(1) Nu se acordă plăți directe persoanelor 
fizice sau juridice sau grupurilor de 
persoane fizice sau juridice, în cazul în 
care se aplică următoarele elemente:

Or. en

Amendamentul 562
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1)Nu se acordă plăți directe persoanelor 
fizice sau juridice sau grupurilor de 
persoane fizice sau juridice, în cazul în 
care se aplică unul dintre următoarele 
elemente:

(1) Nu se acordă plăți directe persoanelor 
fizice sau juridice sau grupurilor de 
persoane fizice sau juridice, în cazul în 
care se aplică următoarele elemente:

Or. en

Amendamentul 563
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Nu se acordă plăți directe persoanelor 
fizice sau juridice sau grupurilor de 
persoane fizice sau juridice, în cazul în 
care se aplică unul dintre următoarele 
elemente:

(1) Nu se acordă sau nu se transferă plăți 
directe persoanelor fizice sau juridice sau 
grupurilor de persoane fizice sau juridice, 
în cazul în care se aplică unul dintre 
următoarele elemente:
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Or. es

Justificare

Prin adăugarea acestei condiții, nu numai că ar fi împiedicată apariția unui potențial aflux 
de proprietari de terenuri care nu desfășoară activități agricole, dar ar fi excluși din noua 
schemă de sprijin direct și acei proprietari de terenuri care nu desfășoară activități agricole, 
dar care beneficiază de plăți în prezent.

Amendamentul 564
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Nu se acordă plăți directe persoanelor 
fizice sau juridice sau grupurilor de 
persoane fizice sau juridice, în cazul în 
care se aplică unul dintre următoarele 
elemente:

(1) Se acordă plăți directe persoanelor 
fizice sau juridice sau grupurilor de 
persoane fizice sau juridice:

Or. en

Amendamentul 565
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Elisabeth Jeggle, Marian-Jean 
Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cuantumul anual al plăților directe 
este mai mic de 5 % din veniturile totale 
obținute de acestea din activități 
neagricole, în cel mai recent an fiscal; 
sau

eliminat

Or. en
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Amendamentul 566
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cuantumul anual al plăților directe 
este mai mic de 5 % din veniturile totale 
obținute de acestea din activități 
neagricole, în cel mai recent an fiscal; 
sau

eliminat

Or. en

Amendamentul 567
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cuantumul anual al plăților directe 
este mai mic de 5 % din veniturile totale 
obținute de acestea din activități 
neagricole, în cel mai recent an fiscal; 
sau

eliminat

Or. de

Amendamentul 568
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cuantumul anual al plăților directe 
este mai mic de 5 % din veniturile totale 
obținute de acestea din activități 
neagricole, în cel mai recent an fiscal; 

eliminat
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sau

Or. fr

Amendamentul 569
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cuantumul anual al plăților directe 
este mai mic de 5 % din veniturile totale 
obținute de acestea din activități 
neagricole, în cel mai recent an fiscal; 
sau

eliminat

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei privind definiția „fermierului activ” nu este funcțională. Nivelul 
sprijinului direct în sine nu indică nimic despre activitatea fermierului. Definiția „fermierului 
activ” ar trebui să fie elaborată de statele membre.

Amendamentul 570
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cuantumul anual al plăților directe 
este mai mic de 5 % din veniturile totale 
obținute de acestea din activități 
neagricole, în cel mai recent an fiscal; 
sau

eliminat

Or. en
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Amendamentul 571
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cuantumul anual al plăților directe 
este mai mic de 5 % din veniturile totale 
obținute de acestea din activități 
neagricole, în cel mai recent an fiscal; 
sau

eliminat

Or. es

Justificare

Conceptul de „fermier activ” ar trebui să fie legat de activitatea agricolă minimă pe care un 
fermier trebuie să o desfășoare, ceea ce ar ajuta la excluderea potențialilor beneficiari al 
căror obiect de activitate nu este legat de activitatea agricolă sau este legat de aceasta doar 
într-o mică măsură.

Amendamentul 572
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cuantumul anual al plăților directe 
este mai mic de 5 % din veniturile totale 
obținute de acestea din activități 
neagricole, în cel mai recent an fiscal; 
sau

eliminat

Or. es

Amendamentul 573
Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cuantumul anual al plăților directe 
este mai mic de 5 % din veniturile totale 
obținute de acestea din activități 
neagricole, în cel mai recent an fiscal; 
sau

eliminat

Or. de

Justificare

Propunerea Comisiei ar dezavantaja, în general, întreprinderile care au avut și vor avea în 
continuare o participare considerabilă la măsuri de agromediu. Crearea unui astfel de 
dezavantaj ar trebui evitată. Caracterul multianual obligatoriu al participării la măsuri de 
agromediu, precum agricultura ecologică, presupune luarea unei decizii economice 
fundamentale pe termen lung și, prin urmare, generarea unei valori adăugate considerabile 
în ceea ce privește ecologizarea.

Amendamentul 574
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cuantumul anual al plăților directe 
este mai mic de 5 % din veniturile totale 
obținute de acestea din activități 
neagricole, în cel mai recent an fiscal;
sau

eliminat

Or. en

Amendamentul 575
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cuantumul anual al plăților directe 
este mai mic de 5 % din veniturile totale 
obținute de acestea din activități 
neagricole, în cel mai recent an fiscal; 
sau

eliminat

Or. en

Amendamentul 576
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cuantumul anual al plăților directe 
este mai mic de 5 % din veniturile totale 
obținute de acestea din activități 
neagricole, în cel mai recent an fiscal; 
sau

eliminat

Or. en

Amendamentul 577
James Nicholson, Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cuantumul anual al plăților directe 
este mai mic de 5 % din veniturile totale 
obținute de acestea din activități 
neagricole, în cel mai recent an fiscal; 
sau

eliminat

Or. en
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Amendamentul 578
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cuantumul anual al plăților directe 
este mai mic de 5 % din veniturile totale 
obținute de acestea din activități 
neagricole, în cel mai recent an fiscal; 
sau

eliminat

Or. en

Justificare

Definiția agriculturii active ar trebui să se refere la activitatea agricolă efectuată de către 
fermier, și nu la veniturile neagricole așa cum sugerează Comisia. În plus, propunerea 
Comisiei atrage costuri administrative uriașe atât pentru autorități, cât și pentru fermieri, 
ceea ce ar trebui evitat.

Amendamentul 579
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cuantumul anual al plăților directe 
este mai mic de 5 % din veniturile totale 
obținute de acestea din activități 
neagricole, în cel mai recent an fiscal; 
sau

eliminat

Or. pt

Amendamentul 580
Martin Häusling
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cuantumul anual al plăților directe 
este mai mic de 5 % din veniturile totale 
obținute de acestea din activități 
neagricole, în cel mai recent an fiscal; 
sau

eliminat

Or. en

Amendamentul 581
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cuantumul anual al plăților directe 
este mai mic de 5 % din veniturile totale 
obținute de acestea din activități 
neagricole, în cel mai recent an fiscal; 
sau

eliminat

Or. en

Amendamentul 582
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cuantumul anual al plăților directe
este mai mic de 5 % din veniturile totale 
obținute de acestea din activități 
neagricole, în cel mai recent an fiscal; sau

(a) efectuează o activitate agricolă sau 
mențin terenurile în bune condiții 
agricole și de mediu, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al 
Consiliului, sau
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Or. en

Amendamentul 583
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cuantumul anual al plăților directe
este mai mic de 5 % din veniturile totale 
obținute de acestea din activități 
neagricole, în cel mai recent an fiscal; sau

(a) care nu cresc sau cultivă produse 
agricole, inclusiv nu desfășoară activități 
precum recoltarea, mulgerea, 
reproducerea animalelor și întreținerea 
acestora în scopuri agricole; sau

Or. en

Amendamentul 584
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cuantumul anual al plăților directe
este mai mic de 5 % din veniturile totale 
obținute de acestea din activități 
neagricole, în cel mai recent an fiscal; sau

(a) care nu cresc sau cultivă produse 
agricole, inclusiv nu desfășoară activități 
precum recoltarea, mulgerea, 
reproducerea animalelor și întreținerea 
acestora în scopuri agricole; sau

Or. en

Amendamentul 585
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cuantumul anual al plăților directe
este mai mic de 5 % din veniturile totale 
obținute de acestea din activități 
neagricole, în cel mai recent an fiscal; sau

(a) suprafața agricolă a unei exploatații
este utilizată pentru activități neagricole 
interzise; sau

Or. en

Amendamentul 586
Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cuantumul anual al plăților directe
este mai mic de 5 % din veniturile totale 
obținute de acestea din activități 
neagricole, în cel mai recent an fiscal; sau

(a) suprafața agricolă a unei exploatații
este utilizată pentru activități neagricole 
interzise; sau

Or. en

Amendamentul 587
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cuantumul anual al plăților directe 
este mai mic de 5 % din veniturile totale 
obținute de acestea din activități 
neagricole, în cel mai recent an fiscal; 

(a) acestea nu participă în mod regulat și 
activ la gestionarea sau la administrarea 
unei exploatații sau nu s-au implicat în 
activități agricole în 2011; statele membre 
stabilesc criteriile de definire a unei astfel 
de participări;

Or. es
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Justificare

Prin adăugarea acestei condiții, nu numai că ar fi împiedicată apariția unui potențial aflux 
de proprietari de terenuri care nu desfășoară activități agricole, dar ar fi excluși din noua 
schemă de sprijin direct și acei proprietari de terenuri care nu desfășoară activități agricole, 
dar care beneficiază de plăți în prezent.

Amendamentul 588
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cuantumul anual al plăților directe este 
mai mic de 5 % din veniturile totale 
obținute de acestea din activități 
neagricole, în cel mai recent an fiscal; sau

(a) cuantumul anual al plăților directe este 
mai mare de 5 % din veniturile totale 
obținute de acestea din activități 
neagricole, în cel mai recent an fiscal;

Or. it

Amendamentul 589
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) pentru care activitatea agricolă 
reprezintă numai o parte nesemnificativă
din întreaga activitate economice a 
acestuia; sau

Or. en

Amendamentul 590
Maria do Céu Patrão Neves
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) acestea apar pe lista entităților și/sau 
a situațiilor care le exclud de la plăți în 
cadrul PAC; sau

Or. pt

Amendamentul 591
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) activitățile agricole ale acestora nu 
reprezintă o proporție semnificativă a 
activității lor economice totale; această 
proporție este stabilită de autoritățile 
publice sau de autoritățile regionale 
competente.

Or. es

Amendamentul 592
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) al cărui principal obiect de activitate 
nu îl reprezintă desfășurarea de activități 
agricole; sau

Or. en
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Amendamentul 593
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) suprafețele lor agricole sunt în 
principal suprafețe menținute în mod 
natural într-o stare adecvată pentru 
pășunat sau pentru cultivare, iar 
persoanele respective nu desfășoară pe 
suprafețele în cauză activitatea minimă 
stabilită de statele membre în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1) 
litera (c).

eliminat

Or. en

Amendamentul 594
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) suprafețele lor agricole sunt în 
principal suprafețe menținute în mod 
natural într-o stare adecvată pentru 
pășunat sau pentru cultivare, iar 
persoanele respective nu desfășoară pe 
suprafețele în cauză activitatea minimă 
stabilită de statele membre în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1) 
litera (c).

eliminat

Or. es

Justificare

Amendamentul are drept scop eliminarea acestei litere, din cauza problemelor legate de 
punerea în aplicare subliniate de către Curtea de Conturi. Suntem de acord cu faptul că ar fi 
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foarte dificilă punerea în aplicare a acestei cerințe.

Amendamentul 595
James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) suprafețele lor agricole sunt în 
principal suprafețe menținute în mod 
natural într-o stare adecvată pentru 
pășunat sau pentru cultivare, iar 
persoanele respective nu desfășoară pe 
suprafețele în cauză activitatea minimă 
stabilită de statele membre în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1) 
litera (c).

eliminat

Or. en

Amendamentul 596
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) suprafețele lor agricole sunt în 
principal suprafețe menținute în mod 
natural într-o stare adecvată pentru 
pășunat sau pentru cultivare, iar 
persoanele respective nu desfășoară pe 
suprafețele în cauză activitatea minimă 
stabilită de statele membre în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1) 
litera (c).

eliminat

Or. de
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Amendamentul 597
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) suprafețele lor agricole sunt în 
principal suprafețe menținute în mod 
natural într-o stare adecvată pentru 
pășunat sau pentru cultivare, iar 
persoanele respective nu desfășoară pe 
suprafețele în cauză activitatea minimă 
stabilită de statele membre în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1) 
litera (c).

eliminat

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei privind definiția „fermierului activ” nu este funcțională. Nivelul 
sprijinului direct în sine nu indică nimic despre activitatea fermierului. Definiția „fermierului
activ” ar trebui să fie elaborată de statele membre.

Amendamentul 598
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) suprafețele lor agricole sunt în 
principal suprafețe menținute în mod 
natural într-o stare adecvată pentru 
pășunat sau pentru cultivare, iar 
persoanele respective nu desfășoară pe 
suprafețele în cauză activitatea minimă 
stabilită de statele membre în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1) 
litera (c).

eliminat

Or. es
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Amendamentul 599
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) suprafețele lor agricole sunt în 
principal suprafețe menținute în mod
natural într-o stare adecvată pentru 
pășunat sau pentru cultivare, iar 
persoanele respective nu desfășoară pe 
suprafețele în cauză activitatea minimă 
stabilită de statele membre în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1) 
litera (c).

eliminat

Or. en

Amendamentul 600
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) suprafețele lor agricole sunt în 
principal suprafețe menținute în mod 
natural într-o stare adecvată pentru 
pășunat sau pentru cultivare, iar 
persoanele respective nu desfășoară pe 
suprafețele în cauză activitatea minimă 
stabilită de statele membre în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1) 
litera (c).

eliminat

Or. en

Amendamentul 601
Jens Rohde
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) suprafețele lor agricole sunt în 
principal suprafețe menținute în mod 
natural într-o stare adecvată pentru 
pășunat sau pentru cultivare, iar 
persoanele respective nu desfășoară pe 
suprafețele în cauză activitatea minimă 
stabilită de statele membre în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1) 
litera (c).

eliminat

Or. en

Justificare

Definiția agriculturii active ar trebui să se refere la activitate agricolă efectuată de către 
fermier, și nu la veniturile neagricole așa cum sugerează Comisia. În plus, propunerea 
Comisiei atrage costuri administrative masive atât pentru autorități, cât și pentru fermieri, 
ceea ce ar trebui evitat.

Amendamentul 602
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) suprafețele lor agricole sunt în principal 
suprafețe menținute în mod natural într-o 
stare adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare, iar persoanele respective nu
desfășoară pe suprafețele în cauză 
activitatea minimă stabilită de statele 
membre în conformitate cu articolul 4 
alineatul (1) litera (c).

(b) suprafețele lor agricole sunt în principal 
suprafețe menținute în mod natural într-o 
stare adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare, iar terenurile nu sunt utilizate 
pentru creșterea animalelor sau pentru 
cultivarea de produse agricole și nici 
pentru recoltarea, mulgerea, 
reproducerea animalelor și întreținerea 
acestora în scopuri agricole.

Or. en
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Amendamentul 603
Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) suprafețele lor agricole sunt în principal 
suprafețe menținute în mod natural într-o 
stare adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare, iar persoanele respective nu 
desfășoară pe suprafețele în cauză 
activitatea minimă stabilită de statele 
membre în conformitate cu articolul 4 
alineatul (1) litera (c).

(b) suprafețele lor agricole sunt în principal 
suprafețe menținute în mod natural într-o 
stare adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare, iar terenurile nu sunt utilizate 
pentru creșterea animalelor sau pentru 
cultivarea de produse agricole și nici 
pentru recoltarea, mulgerea, 
reproducerea animalelor și întreținerea 
acestora în scopuri agricole.

Or. en

Amendamentul 604
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) suprafețele lor agricole sunt în 
principal suprafețe menținute în mod 
natural într-o stare adecvată pentru 
pășunat sau pentru cultivare, iar 
persoanele respective nu desfășoară pe 
suprafețele în cauză activitatea minimă 
stabilită de statele membre în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1) 
litera (c).

(b) ale căror suprafețele agricole nu sunt 
în principal suprafețe menținute într-o stare 
adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare, sau

Or. en

Amendamentul 605
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) suprafețele lor agricole sunt în 
principal suprafețe menținute în mod 
natural într-o stare adecvată pentru 
pășunat sau pentru cultivare, iar
persoanele respective nu desfășoară pe 
suprafețele în cauză activitatea minimă 
stabilită de statele membre în conformitate 
cu articolul 4 alineatul (1) litera (c).

(b) persoanele respective nu desfășoară pe 
suprafețele în cauză activitatea minimă în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1) 
litera (c).

Or. en

Justificare

Terenurile „menținute în mod natural într-o stare adecvată pentru pășunat sau cultivare” 
sunt dificil de descris și este discutabil dacă acestea sunt des întâlnite în sistemele agricole, 
care nu sunt naturale, ci (care pot fi) seminaturale. De exemplu, procesele ecologice, cum ar 
fi succesiunea ecologică, au drept rezultat supradezvoltarea arbuștilor pe anumite suprafețe, 
aceasta putând fi compensată prin pășunat.

Amendamentul 606
Jim Higgins, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) suprafețele lor agricole sunt în principal 
suprafețe menținute în mod natural într-o 
stare adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare, iar persoanele respective nu 
desfășoară pe suprafețele în cauză 
activitatea minimă stabilită de statele 
membre în conformitate cu articolul 4 
alineatul (1) litera (c).

(b) suprafețele lor agricole sunt în principal 
suprafețe menținute în mod natural într-o 
stare adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare, iar persoanele respective nu 
desfășoară pe suprafețele în cauză 
activitatea minimă stabilită de statele 
membre în conformitate cu articolul 4 
alineatul (1) litera (c). Ținând cont de 
diferențele geografice și de tipurile variate 
de activități agricole, statele membre ar 
trebui să precizeze că crescătorii de 
animale au o densitate semnificativă a 
șeptelului, iar cultivatorii au o producție 
considerabilă de culturi. 
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Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să adopte criterii obiective care să garanteze că fermierii activi se 
bucură de sprijinul Uniunii, și nu proprietarii de terenuri nefolosite.

Amendamentul 607
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) suprafețele lor agricole sunt în principal 
suprafețe menținute în mod natural într-o 
stare adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare, iar persoanele respective nu 
desfășoară pe suprafețele în cauză 
activitatea minimă stabilită de statele 
membre în conformitate cu articolul 4 
alineatul (1) litera (c).

(b) suprafețele lor agricole sunt în principal 
suprafețe menținute în mod natural într-o 
stare adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare, iar persoanele respective nu 
desfășoară pe suprafețele în cauză 
activitatea minimă stabilită de statele 
membre sau, dacă este cazul, de regiuni în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1) 
litera (c).

Or. es

Amendamentul 608
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) suprafețele lor agricole sunt în principal 
suprafețe menținute în mod natural într-o 
stare adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare, iar persoanele respective nu 
desfășoară pe suprafețele în cauză 
activitatea minimă stabilită de statele 
membre în conformitate cu articolul 4 
alineatul (1) litera (c).

(b) suprafețele lor agricole sunt în principal 
suprafețe menținute în mod natural într-o 
stare adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare, iar persoanele respective nu 
desfășoară pe suprafețele în cauză 
activitatea minimă stabilită de statele 
membre sau de regiunile acestora în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1) 
litera (c).
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Or. en

Amendamentul 609
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) suprafețele lor agricole sunt în principal 
suprafețe menținute în mod natural într-o 
stare adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare, iar persoanele respective nu 
desfășoară pe suprafețele în cauză 
activitatea minimă stabilită de statele 
membre în conformitate cu articolul 4 
alineatul (1) litera (c).

(b) ale căror suprafețe agricole sunt în 
principal suprafețe menținute în mod 
natural într-o stare adecvată pentru pășunat 
sau pentru cultivare și care nu desfășoară 
pe suprafețele în cauză activitatea minimă 
stabilită de statele membre în conformitate 
cu articolul 4 alineatul (1) litera (c).

Or. en

Amendamentul 610
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) suprafețele lor agricole sunt în principal 
suprafețe menținute în mod natural într-o 
stare adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare, iar persoanele respective nu 
desfășoară pe suprafețele în cauză 
activitatea minimă stabilită de statele 
membre în conformitate cu articolul 4 
alineatul (1) litera (c).

(b) suprafețele lor agricole sunt în principal 
suprafețe menținute în mod natural într-o 
stare adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare, iar persoanele respective nu 
desfășoară pe suprafețele în cauză 
activitatea minimă stabilită de statele 
membre;

Or. it
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Justificare

În conformitate cu principiul subsidiarității, stabilirea definiției termenului „fermier activ” 
trebuie să rămână la latitudinea statelor membre.

Amendamentul 611
Carlo Fidanza

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) suprafețele lor agricole sunt în principal 
suprafețe menținute în mod natural într-o 
stare adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare, iar persoanele respective nu 
desfășoară pe suprafețele în cauză 
activitatea minimă stabilită de statele 
membre în conformitate cu articolul 4 
alineatul (1) litera (c).

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. it


