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Amendamentul 940
Juozas Imbrasas

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 1

Text propus de Comisie Amendamentul

(2) Fermierii care, în 2011, au activat cel 
puțin un drept la plată în cadrul schemei de 
plată unică sau au solicitat sprijin în cadrul 
schemei de plată unică pe suprafață, 
ambele în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, primesc drepturi la plată 
în primul an de aplicare a schemei de plată 
de bază dacă au dreptul să primească plăți 
directe în conformitate cu articolul 9.

(2) Fermierii care, în unul sau mai mulți 
ani din perioada 2014-2017, au activat cel 
puțin un drept la plată în cadrul schemei de 
plată unică sau au solicitat sprijin în cadrul 
schemei de plată unică pe suprafață, 
ambele în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, primesc drepturi la plată 
în primul an de aplicare a schemei de plată 
de bază dacă au dreptul să primească plăți 
directe în conformitate cu articolul 9.

Or. en

Amendamentul 941
Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fermierii care, în 2011, au activat cel 
puțin un drept la plată în cadrul schemei de 
plată unică sau au solicitat sprijin în cadrul 
schemei de plată unică pe suprafață, 
ambele în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, primesc drepturi la plată 
în primul an de aplicare a schemei de plată 
de bază dacă au dreptul să primească plăți 
directe în conformitate cu articolul 9.

(2) Fermierii care, în 2014, au activat cel 
puțin un drept la plată în cadrul schemei de 
plată unică sau au solicitat sprijin în cadrul 
schemei de plată unică pe suprafață, 
ambele în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, primesc drepturi la plată 
în primul an de aplicare a schemei de plată 
de bază dacă au dreptul să primească plăți 
directe în conformitate cu articolul 9.

Or. de

Amendamentul 942
Luís Paulo Alves
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Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fermierii care, în 2011, au activat cel 
puțin un drept la plată în cadrul schemei 
de plată unică sau au solicitat sprijin în 
cadrul schemei de plată unică pe suprafață, 
ambele în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, primesc drepturi la plată 
în primul an de aplicare a schemei de plată 
de bază dacă au dreptul să primească plăți 
directe în conformitate cu articolul 9.

(2) Fermierii care, în perioada 2009-2011, 
au primit un sprijin direct sau plăți directe 
complementare, ambele în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009 sau 
cărora, în 2012 sau 2013, li s-au alocat 
drepturi la plată în cadrul schemei de plată 
unică în conformitate cu articolul 41, 
articolul 63 sau punctul B sau C din 
anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 
73/2009, primesc drepturi la plată în primul 
an de aplicare a schemei de plată de bază 
dacă au dreptul să primească plăți directe 
în conformitate cu articolul 9.

Or. pt

Amendamentul 943
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fermierii care, în 2011, au activat cel 
puțin un drept la plată în cadrul schemei 
de plată unică sau au solicitat sprijin în 
cadrul schemei de plată unică pe suprafață, 
ambele în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, primesc drepturi la plată 
în primul an de aplicare a schemei de plată 
de bază dacă au dreptul să primească plăți 
directe în conformitate cu articolul 9.

(2) Fermierii care, în perioada 2009-2011, 
au primit un sprijin direct sau plăți directe 
complementare, ambele în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009 sau 
cărora, în 2012 sau 2013, li s-au alocat 
drepturi la plată în cadrul schemei de plată 
unică în conformitate cu articolul 41, 
articolul 63 sau punctul B sau C din 
anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 
73/2009, primesc drepturi la plată în primul 
an de aplicare a schemei de plată de bază 
dacă au dreptul să primească plăți directe 
în conformitate cu articolul 9.

Or. pt
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Amendamentul 944
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fermierii care, în 2011, au activat cel 
puțin un drept la plată în cadrul schemei de 
plată unică sau au solicitat sprijin în cadrul 
schemei de plată unică pe suprafață, 
ambele în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, primesc drepturi la plată 
în primul an de aplicare a schemei de plată 
de bază dacă au dreptul să primească plăți 
directe în conformitate cu articolul 9.

(2) Fermierii care, în perioada 2009-2011, 
au activat cel puțin un drept la plată în 
cadrul schemei de plată unică sau au 
solicitat sprijin în cadrul schemei de plată 
unică pe suprafață, diferențele naționale la 
plățile directe, sprijinul specific și/sau 
măsurile de dezvoltare rurală bazate pe 
suprafață primesc drepturi la plată în 
primul an de aplicare a schemei de plată de 
bază dacă au dreptul să primească plăți 
directe în conformitate cu articolul 9.

Or. bg

Amendamentul 945
Alfreds Rubiks

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fermierii care, în 2011, au activat cel 
puțin un drept la plată în cadrul schemei de 
plată unică sau au solicitat sprijin în cadrul 
schemei de plată unică pe suprafață, 
ambele în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, primesc drepturi la plată 
în primul an de aplicare a schemei de plată 
de bază dacă au dreptul să primească plăți 
directe în conformitate cu articolul 9.

(2) Fermierii care, în unul sau mai mulți 
ani din perioada 2009-2011, au activat cel 
puțin un drept la plată în cadrul schemei de 
plată unică sau au solicitat sprijin în cadrul 
schemei de plată unică pe suprafață, 
ambele în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, primesc drepturi la plată 
în primul an de aplicare a schemei de plată 
de bază dacă au dreptul să primească plăți 
directe în conformitate cu articolul 9.

Or. lv
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Amendamentul 946
Sandra Kalniete, Ivars Godmanis, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 1

Text propus de Comisie Amendamentul

(2) Fermierii care, în 2011, au activat cel 
puțin un drept la plată în cadrul schemei de 
plată unică sau au solicitat sprijin în cadrul 
schemei de plată unică pe suprafață, 
ambele în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, primesc drepturi la plată 
în primul an de aplicare a schemei de plată 
de bază dacă au dreptul să primească plăți 
directe în conformitate cu articolul 9.

(2) Fermierii care, în unul sau mai mulți 
ani din perioada 2009-2011, au activat cel 
puțin un drept la plată în cadrul schemei de 
plată unică sau au solicitat sprijin în cadrul 
schemei de plată unică pe suprafață, 
ambele în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, primesc drepturi la plată 
în primul an de aplicare a schemei de plată 
de bază dacă au dreptul să primească plăți 
directe în conformitate cu articolul 9.

Or. en

Amendamentul 947
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fermierii care, în 2011, au activat cel 
puțin un drept la plată în cadrul schemei de 
plată unică sau au solicitat sprijin în cadrul 
schemei de plată unică pe suprafață, 
ambele în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, primesc drepturi la plată 
în primul an de aplicare a schemei de plată 
de bază dacă au dreptul să primească plăți 
directe în conformitate cu articolul 9.

(2) Fermierii care, pe durata a cel puțin un 
an din perioada 2009-2011, ce urmează a 
fi stabilit de statul membru, au activat cel 
puțin un drept la plată în cadrul schemei de 
plată unică sau au solicitat sprijin în cadrul 
schemei de plată unică pe suprafață, 
ambele în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, primesc drepturi la plată 
în primul an de aplicare a schemei de plată 
de bază dacă au dreptul să primească plăți 
directe în conformitate cu articolul 9.

Or. en
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Amendamentul 948
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Agnès 
Le Brun, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fermierii care, în 2011, au activat cel 
puțin un drept la plată în cadrul schemei de 
plată unică sau au solicitat sprijin în cadrul 
schemei de plată unică pe suprafață, 
ambele în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, primesc drepturi la plată 
în primul an de aplicare a schemei de plată 
de bază dacă au dreptul să primească plăți 
directe în conformitate cu articolul 9.

(2) Fermierii care, în oricare an dintre 
2009, 2010 sau 2011, ce urmează a fi
decis de statul membru, au activat cel 
puțin un drept la plată în cadrul schemei de 
plată unică sau au solicitat sprijin în cadrul 
schemei de plată unică pe suprafață, 
ambele în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, primesc drepturi la plată 
în primul an de aplicare a schemei de plată 
de bază dacă au dreptul să primească plăți 
directe în conformitate cu articolul 9.

Or. en

Amendamentul 949
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fermierii care, în 2011, au activat cel 
puțin un drept la plată în cadrul schemei de 
plată unică sau au solicitat sprijin în cadrul 
schemei de plată unică pe suprafață, 
ambele în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, primesc drepturi la plată 
în primul an de aplicare a schemei de plată 
de bază dacă au dreptul să primească plăți 
directe în conformitate cu articolul 9.

(2) Fermierii care, în anul 2009, 2010 sau
2011, au activat cel puțin un drept la plată 
în cadrul schemei de plată unică sau au 
solicitat sprijin în cadrul schemei de plată 
unică pe suprafață, ambele în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 73/2009, 
primesc drepturi la plată în primul an de 
aplicare a schemei de plată de bază dacă au 
dreptul să primească plăți directe în 
conformitate cu articolul 9.

Or. en
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Amendamentul 950
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fermierii care, în 2011, au activat cel 
puțin un drept la plată în cadrul schemei 
de plată unică sau au solicitat sprijin în 
cadrul schemei de plată unică pe 
suprafață, ambele în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009, primesc 
drepturi la plată în primul an de aplicare a 
schemei de plată de bază dacă au dreptul să 
primească plăți directe în conformitate cu 
articolul 9.

(2) Statele membre pot decide, până la 31 
iulie 2013, ca numai fermierii care, în 
2010 sau 2011, au primit un sprijin direct 
sau plăți directe complementare, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 73/2009 sau cărora, în 2012 sau 2013, 
li s-au alocat drepturi de plată în cadrul 
schemei de plată unică în conformitate cu
articolul 64 sau cu punctul B sau C din 
anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 
73/2009, primesc drepturi la plată în primul 
an de aplicare a schemei de plată de bază 
dacă au dreptul să primească plăți directe 
în conformitate cu articolul 9.

Or. en

Justificare

Susținem aplicarea acelorași reguli privind prima alocare a drepturilor precum cele 
prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 73/2009. În special, drepturile ar trebui alocate doar pe 
baza cererilor din primul an de aplicare a drepturilor sau pe baza unei perioade de referință.

Amendamentul 951
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fermierii care, în 2011, au activat cel 
puțin un drept la plată în cadrul schemei de 
plată unică sau au solicitat sprijin în cadrul
schemei de plată unică pe suprafață, 
ambele în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, primesc drepturi la plată 

(2) Fermierii care, în 2010 sau 2011, au 
activat cel puțin un drept la plată în cadrul 
schemei de plată unică existente sau au 
solicitat sprijin în cadrul schemei de plată 
unică pe suprafață, ambele în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 73/2009, 
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în primul an de aplicare a schemei de plată 
de bază dacă au dreptul să primească plăți 
directe în conformitate cu articolul 9.

primesc drepturi la plată în primul an de 
aplicare a noii scheme de plată unică dacă 
au dreptul să primească plăți directe în 
conformitate cu articolele 9 și 10.

Or. en

Amendamentul 952
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fermierii care, în 2011, au activat cel 
puțin un drept la plată în cadrul schemei de 
plată unică sau au solicitat sprijin în cadrul 
schemei de plată unică pe suprafață, 
ambele în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, primesc drepturi la plată 
în primul an de aplicare a schemei de plată 
de bază dacă au dreptul să primească plăți 
directe în conformitate cu articolul 9.

(2) Fermierii care, în 2010 sau 2011, au 
activat cel puțin un drept la plată în cadrul 
schemei de plată unică sau au solicitat 
sprijin în cadrul schemei de plată unică pe 
suprafață, ambele în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009, primesc 
drepturi la plată în primul an de aplicare a 
schemei de plată de bază dacă au dreptul să 
primească plăți directe în conformitate cu 
articolele 9 și 10.

Or. en

Amendamentul 953
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fermierii care, în 2011, au activat cel 
puțin un drept la plată în cadrul schemei de 
plată unică sau au solicitat sprijin în cadrul 
schemei de plată unică pe suprafață, 
ambele în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, primesc drepturi la plată 
în primul an de aplicare a schemei de plată 
de bază dacă au dreptul să primească plăți 

(2) Statele membre pot decide ca fermierii
care, în 2011, au activat cel puțin un drept 
la plată în cadrul schemei de plată unică 
sau au solicitat sprijin în cadrul schemei de
plată unică pe suprafață, ambele în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
73/2009, primesc drepturi la plată în primul 
an de aplicare a schemei de plată de bază 
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directe în conformitate cu articolul 9. dacă au dreptul să primească plăți directe 
în conformitate cu articolul 9.

Or. en

Justificare

Cerința de a avea activate drepturi în 2011 ar trebui să fie opțională pentru statele membre.

Amendamentul 954
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de comisie Amendamentul

(2) Fermierii care, în 2011, au activat cel 
puțin un drept la plată în cadrul schemei de 
plată unică sau au solicitat sprijin în cadrul 
schemei de plată unică pe suprafață, 
ambele în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, primesc drepturi la plată 
în primul an de aplicare a schemei de plată 
de bază dacă au dreptul să primească plăți 
directe în conformitate cu articolul 9.

(2) Statele membre pot decide ca numai
fermierii care, în 2011, au activat cel puțin 
un drept la plată în cadrul schemei de plată 
unică sau au solicitat sprijin în cadrul 
schemei de plată unică pe suprafață, 
ambele în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, să primească drepturi la 
plată în primul an de aplicare a schemei de 
plată de bază dacă au dreptul să primească 
plăți directe în conformitate cu articolul 9.

Or. fr

Amendamentul 955
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de comisie Amendamentul

(2) Fermierii care, în 2011, au activat cel 
puțin un drept la plată în cadrul schemei de 
plată unică sau au solicitat sprijin în cadrul 
schemei de plată unică pe suprafață, 
ambele în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, primesc drepturi la plată 

(2) Statele membre pot decide ca numai
fermierii care, în 2011, au activat cel puțin 
un drept la plată în cadrul schemei de plată 
unică sau au solicitat sprijin în cadrul 
schemei de plată unică pe suprafață, 
ambele în conformitate cu Regulamentul 
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în primul an de aplicare a schemei de plată 
de bază dacă au dreptul să primească plăți 
directe în conformitate cu articolul 9.

(CE) nr. 73/2009, să primească drepturi la 
plată în primul an de aplicare a schemei de 
plată de bază dacă au dreptul să primească 
plăți directe în conformitate cu articolul 9.

Or. fr

Amendamentul 956
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fermierii care, în 2011, au activat cel 
puțin un drept la plată în cadrul schemei de 
plată unică sau au solicitat sprijin în cadrul 
schemei de plată unică pe suprafață, 
ambele în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, primesc drepturi la plată 
în primul an de aplicare a schemei de plată 
de bază dacă au dreptul să primească plăți 
directe în conformitate cu articolul 9.

(2) Statele membre pot decide, până la 1 
august 2013, că doar fermierii care, în 
2011, au activat cel puțin un drept la plată 
în cadrul schemei de plată unică sau au 
solicitat sprijin în cadrul schemei de plată 
unică pe suprafață, ambele în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 73/2009, 
primesc drepturi la plată în primul an de 
aplicare a schemei de plată de bază dacă au 
dreptul să primească plăți directe în 
conformitate cu articolul 9.

Or. en

Amendamentul 957
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de comisie Amendamentul

(2) Fermierii care, în 2011, au activat cel 
puțin un drept la plată în cadrul schemei de 
plată unică sau au solicitat sprijin în cadrul 
schemei de plată unică pe suprafață, 
ambele în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, primesc drepturi la plată 
în primul an de aplicare a schemei de plată 

(2) Statele membre pot decide ca numai
fermierii care, în 2011, au activat cel puțin 
un drept la plată în cadrul schemei de plată 
unică sau au solicitat sprijin în cadrul 
schemei de plată unică pe suprafață, 
ambele în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, să primească drepturi la 
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de bază dacă au dreptul să primească plăți 
directe în conformitate cu articolul 9.

plată în primul an de aplicare a schemei de 
plată de bază dacă au dreptul să primească 
plăți directe în conformitate cu articolul 9.

Or. fr

Amendamentul 958
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fermierii care, în 2011, au activat cel 
puțin un drept la plată în cadrul schemei de 
plată unică sau au solicitat sprijin în 
cadrul schemei de plată unică pe 
suprafață, ambele în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 73/2009, primesc 
drepturi la plată în primul an de aplicare a 
schemei de plată de bază dacă au dreptul să 
primească plăți directe în conformitate cu 
articolul 9.

(2) Fermierii care, în 2011, au activat cel 
puțin un drept la plată în cadrul schemei de 
plată unică sau care, nedispunând de 
drepturi la plată unică, au fost 
beneficiarii unuia dintre tipurile de sprijin 
menționate, de asemenea, în
Regulamentul (CE) nr. 73/2009 sau li s-au 
alocat drepturi de plată unică pentru 
prima dată în 2012 sau 2013, primesc 
drepturi la plată în primul an de aplicare a 
schemei de plată de bază dacă au dreptul să 
primească plăți directe în conformitate cu 
articolul 9.

Or. es

Justificare

Para la asignación de derechos de pago base, además de tener en cuenta a los agricultores 
que activaron al menos un derecho de pago único en 2011, debería considerarse también a 
quienes percibieron ese año pagos directos en virtud del Reglamento (CE) 73/2009 
correspondientes a sectores que aún no se habían integrado en el régimen de pago único, o 
sectores que mantenían un determinado porcentaje acoplado hasta 2012.De forma especial, 
se considera necesaria la inclusión de los beneficiarios de prima por vaca nodriza conforme 
al artículo 111 del Reglamento 73/2009, para garantizar el acceso a los pagos a aquellos 
beneficiarios que por sus particularidades en el acceso a la actividad, pudieran no haber 
participado del régimen de pago único en 2011, por estar esta prima totalmente acoplada. No 
sería justo dejarlos fuera del sistema cuando puede darse el caso de haber pertenecido al 
mismo durante muchos años. Asimismo, se debe considerar en esta primera asignación a los 
nuevos productores que recibieron derechos de la reserva nacional en 2012 o 2013.



AM\907854RO.doc 13/169 PE492.793v01-00

RO

Amendamentul 959
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fermierii care, în 2011, au activat cel 
puțin un drept la plată în cadrul schemei de 
plată unică sau au solicitat sprijin în cadrul 
schemei de plată unică pe suprafață,
ambele în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, primesc drepturi la plată 
în primul an de aplicare a schemei de plată 
de bază dacă au dreptul să primească plăți 
directe în conformitate cu articolul 9.

(2) Fermierii care, în 2011, au activat cel 
puțin un drept la plată în cadrul schemei de 
plată unică sau au solicitat sprijin în cadrul 
schemei de plată unică pe suprafață sau 
prima pentru vaci care alăptează în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
73/2009 sau li s-au alocat drepturi la plată 
unică pentru prima dată în 2012 sau 
2013, primesc drepturi la plată în primul an 
de aplicare a schemei de plată de bază dacă 
au dreptul să primească plăți directe în 
conformitate cu articolul 9.

Or. es

Justificare

Nu este corect ca beneficiarii primei pentru vaci care alăptează, să fie excluși din sistem, 
când ar fi putut să aparțină acestuia pentru mulți ani. De asemenea,, trebuie să se menționeze 
cazul acestei prime atribuiri către noii producători care au primit drepturi din rezerva 
națională în 2012 sau vor primi în 2013.

Amendamentul 960
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fermierii care, în 2011, au activat cel 
puțin un drept la plată în cadrul schemei de 
plată unică sau au solicitat sprijin în cadrul 
schemei de plată unică pe suprafață,
ambele în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, primesc drepturi la plată 
în primul an de aplicare a schemei de plată 
de bază dacă au dreptul să primească plăți 

(2) Fermierii care, în 2011, au activat cel 
puțin un drept la plată în cadrul schemei de 
plată unică sau au solicitat sprijin în cadrul 
schemei de plată unică pe suprafață sau
prima pentru vaci care alăptează în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
73/2009 sau li s-au alocat drepturi la plată 
unică pentru prima dată în 2012 sau în 
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directe în conformitate cu articolul 9. 2013, primesc drepturi la plată în primul an 
de aplicare a schemei de plată de bază dacă 
au dreptul să primească plăți directe în 
conformitate cu articolul 9.

Or. es

Justificare

Debería considerarse también a los que percibieron ese año pagos directos en virtud del 
Reglamento (CE) 73/2009 de sectores que aún no se habían integrado en el régimen de pago 
único, (sector de los frutos de cáscara en ES) o sectores que mantenían un determinado 
porcentaje acoplado hasta 2012 (arroz, forrajes desecados y proteaginosas). También a los 
beneficiarios de prima por vaca nodriza para garantizar el acceso a los pagos a aquellos 
beneficiarios que pudieran no haber participado del régimen de pago único en 2011, por 
estar esta prima totalmente acoplada. Asimismo, se debe considerar en esta primera 
asignación a los nuevos productores que recibieron derechos de la reserva nacional en 2012 
ó en 2013.

Amendamentul 961
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fermierii care, în 2011, au activat cel 
puțin un drept la plată în cadrul schemei de 
plată unică sau au solicitat sprijin în cadrul 
schemei de plată unică pe suprafață,
ambele în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, primesc drepturi la plată 
în primul an de aplicare a schemei de plată 
de bază dacă au dreptul să primească plăți 
directe în conformitate cu articolul 9.

(2) Fermierii care, în 2011, au activat cel 
puțin un drept la plată în cadrul schemei de 
plată unică sau au solicitat sprijin în cadrul 
schemei de plată unică pe suprafață sau
prima pentru vaci care alăptează în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
73/2009 sau li s-au alocat drepturi la plată 
unică pentru prima dată în 2012 sau în 
2013, primesc drepturi la plată în primul an 
de aplicare a schemei de plată de bază dacă 
au dreptul să primească plăți directe în 
conformitate cu articolul 9.

Or. es
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Amendamentul 962
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fermierii care, în 2011, au activat cel 
puțin un drept la plată în cadrul schemei de 
plată unică sau au solicitat sprijin în cadrul 
schemei de plată unică pe suprafață, 
ambele în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, primesc drepturi la plată 
în primul an de aplicare a schemei de plată 
de bază dacă au dreptul să primească plăți 
directe în conformitate cu articolul 9.

(2) Fermierii care, în 2011, au activat cel 
puțin un drept la plată în cadrul schemei de 
plată unică sau au solicitat sprijin în cadrul 
schemei de plată unică pe suprafață, 
ambele în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 sau care au depus dovezi 
ale unei producții agricole active (definite 
ca și creșterea sau cultivarea de produse 
agricole, inclusiv recoltarea, mulsul, 
producția de animale și creșterea de 
animale în scopuri agricole) precum o 
formă de sistem integrat de administrare 
și control, primesc drepturi la plată în 
primul an de aplicare a schemei de plată de 
bază dacă au dreptul să primească plăți 
directe în conformitate cu articolul 9.

Or. en

Amendamentul 963
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de comisie Amendamentul

Prin derogare de la primul paragraf, 
statele membre pot:
(i) să nu facă eligibile toate suprafețele 
agricole; 
(ii) să aplice un coeficient hectarelor 
eligibile pentru anumite categorii de 
suprafețe, în special cele care sunt prin 
natura lor mai puțin productive;

Or. fr
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Amendamentul 964
Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la primul paragraf, 
fermierii primesc drepturi la plată în primul 
an de aplicare a schemei de plată de bază 
dacă au dreptul să primească plăți directe 
în conformitate cu articolul 9 și dacă, în 
2011:

Prin derogare de la primul paragraf, 
fermierii primesc drepturi la plată în primul 
an de aplicare a schemei de plată de bază 
dacă au dreptul să primească plăți directe 
în conformitate cu articolul 9 și dacă, în 
2014:

Or. de

Amendamentul 965
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de comisie Amendamentul

Prin derogare de la primul paragraf, 
fermierii primesc drepturi la plată în 
primul an de aplicare a schemei de plată de 
bază dacă au dreptul să primească plăți 
directe în conformitate cu articolul 9 și 
dacă, în 2011:

Prin derogare de la primul paragraf, statele 
membre pot decide ca fermierii să 
primească drepturi la plată în primul an de 
aplicare a schemei de plată de bază dacă au 
dreptul să primească plăți directe în 
conformitate cu articolul 9 și dacă, în
2009, 2010 sau 2011:

Or. fr

Amendamentul 966
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la primul paragraf, 
fermierii primesc drepturi la plată în primul 
an de aplicare a schemei de plată de bază 
dacă au dreptul să primească plăți directe 
în conformitate cu articolul 9 și dacă, în 
2011:

Prin derogare de la primul paragraf, 
fermierii primesc drepturi la plată în primul 
an de aplicare a schemei de plată de bază 
dacă au dreptul să primească plăți directe 
în conformitate cu articolul 9 și dacă, pe 
durata a cel puțin un an din 
perioada 2009-2011, care urmează a fi 
stabilit de statul membru:

Or. en

Amendamentul 967
Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la primul paragraf, 
fermierii primesc drepturi la plată în primul 
an de aplicare a schemei de plată de bază 
dacă au dreptul să primească plăți directe 
în conformitate cu articolul 9 și dacă, în 
2011:

Prin derogare de la primul paragraf, 
fermierii primesc drepturi la plată în primul 
an de aplicare a schemei de plată de bază 
dacă au dreptul să primească plăți directe 
în conformitate cu articolul 9 și dacă, în 
perioada 2009-2011:

Or. en

Amendamentul 968
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, 
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la primul paragraf, 
fermierii primesc drepturi la plată în primul 
an de aplicare a schemei de plată de bază 
dacă au dreptul să primească plăți directe 

Prin derogare de la primul paragraf, 
fermierii primesc drepturi la plată în primul 
an de aplicare a schemei de plată de bază 
dacă au dreptul să primească plăți directe 
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în conformitate cu articolul 9 și dacă, în 
2011:

în conformitate cu articolul 9 și dacă, în 
oricare an dintre 2009, 2010 sau 2011:

Or. en

Amendamentul 969
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la primul paragraf, 
fermierii primesc drepturi la plată în primul
an de aplicare a schemei de plată de bază 
dacă au dreptul să primească plăți directe 
în conformitate cu articolul 9 și dacă, în 
2011:

Atunci când statele membre iau decizia 
menționată la primul paragraf și, prin
derogare de la paragraful respectiv,
fermierii primesc drepturi la plată în primul 
an de aplicare a schemei de plată de bază 
dacă au dreptul să primească plăți directe 
în conformitate cu articolul 9 și dacă, în 
2010 sau 2011:

Or. en

Amendamentul 970
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la primul paragraf, 
fermierii primesc drepturi la plată în 
primul an de aplicare a schemei de plată de 
bază dacă au dreptul să primească plăți 
directe în conformitate cu articolul 9 și 
dacă, în 2011:

Prin derogare de la primul paragraf, 
fermierii pot primi, dacă statul membru 
decide astfel, drepturi la plată în primul an 
de aplicare a schemei de plată de bază dacă 
au dreptul să primească plăți directe în 
conformitate cu articolul 9 și dacă, în 2011:

Or. es
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Amendamentul 971
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Seán Kelly, Jim Higgins

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la primul paragraf, 
fermierii primesc drepturi la plată în 
primul an de aplicare a schemei de plată de 
bază dacă au dreptul să primească plăți 
directe în conformitate cu articolul 9 și 
dacă, în 2011:

Prin derogare de la primul paragraf, 
fermierii pot primi, dacă statul membru 
decide astfel, drepturi la plată în primul an 
de aplicare a schemei de plată de bază dacă 
au dreptul să primească plăți directe în 
conformitate cu articolul 9 și dacă, în 2011:

Or. es

Justificare

Statele membre trebuie să dispună de suficientă flexibilitate pentru a include sau a exclude ca 
beneficiari ai regimului de plată de bază anumiți fermieri care, ca producători de fructe, 
legume și viță de vie nu se încadrează în regimul de plată unică în vigoare.

Amendamentul 972
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la primul paragraf, 
fermierii primesc drepturi la plată în 
primul an de aplicare a schemei de plată de 
bază dacă au dreptul să primească plăți 
directe în conformitate cu articolul 9 și 
dacă, în 2011:

Prin derogare de la primul paragraf, statele 
pot decide ca fermierii să primească
drepturi la plată în primul an de aplicare a 
schemei de plată de bază dacă au dreptul să 
primească plăți directe în conformitate cu 
articolul 9 și dacă, în 2011:

Or. fr

Amendamentul 973
Patrick Le Hyaric
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Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la primul paragraf, 
fermierii primesc drepturi la plată în 
primul an de aplicare a schemei de plată de 
bază dacă au dreptul să primească plăți 
directe în conformitate cu articolul 9 și 
dacă, în 2011:

Prin derogare de la primul paragraf, statele 
pot decide ca fermierii să primească
drepturi la plată în primul an de aplicare a 
schemei de plată de bază dacă au dreptul să 
primească plăți directe în conformitate cu 
articolul 9 și dacă, în 2011:

Or. fr

Amendamentul 974
Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la primul paragraf, 
fermierii primesc drepturi la plată în 
primul an de aplicare a schemei de plată de 
bază dacă au dreptul să primească plăți 
directe în conformitate cu articolul 9 și 
dacă, în 2011:

Prin derogare de la primul paragraf, 
fermierii pot primi drepturi la plată în 
primul an de aplicare a schemei de plată de 
bază dacă au dreptul să primească plăți 
directe în conformitate cu articolul 9 și 
dacă, în 2011:

Or. de

Justificare

Clarifică faptul că statul membru poate aplica schema de plată de bază, în special la viță de 
vie, dacă este necesar, dar că în niciun caz nu are obligația de a face acest lucru. Intenția 
este ca statele membre să aibă opțiunea de a regrupa finanțarea în programe separate de 
sprijin pentru producția de vin și pentru viță de vie.

Amendamentul 975
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la primul paragraf, 
fermierii primesc drepturi la plată în primul 
an de aplicare a schemei de plată de bază
dacă au dreptul să primească plăți directe 
în conformitate cu articolul 9 și dacă, în 
2011:

Prin derogare de la primul paragraf, 
fermierii primesc drepturi la plată în primul 
an de aplicare a schemei de plată unică
dacă au dreptul să primească plăți directe 
în conformitate cu articolul 9 și dacă, în 
2011:

Or. en

Amendamentul 976
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cadrul schemei de plată unică, nu au 
activat niciun drept la plată, dar au produs 
în exclusivitate fructe, legume și/sau au 
cultivat exclusiv viță de vie;

(a) în cadrul schemei de plată unică, nu au 
activat niciun drept la plată, dar au produs 
în exclusivitate fructe, legume și/sau au 
cultivat exclusiv viță de vie; ei au crescut 
sau au cultivat produse agricole, inclusiv 
recoltarea, mulsul sau producția de 
animale și animalele crescute în scopuri 
agricole;

Or. en

Amendamentul 977
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cadrul schemei de plată unică, nu au 
activat niciun drept la plată, dar au produs 
în exclusivitate fructe, legume și/sau au 
cultivat exclusiv viță de vie;

(a) în cadrul schemei de plată unică, nu au 
activat niciun drept la plată, dar au produs 
în exclusivitate fructe, legume și/sau au 
cultivat exclusiv viță de vie și/sau aveau 
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producții agricole sau animaliere care 
dispuneau de ajutoare asociate în baza 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 sau a 
Regulamentului (CE) nr. 73/2009, după 
perioada aleasă de statul membru în baza 
articolului 63 din Regulamentul (CE) nr. 
73/2009 pentru integrarea ajutoarelor 
asociate producției în regim de plată 
unică și/sau au crescut în scopuri agricole 
cai vii pentru producția de carne.

Or. es

Justificare

Propunerea de regulament stabilește că, pentru a putea primi drepturi la plată de bază, 
fermierii trebuie să fi activat, în 2011, cel puțin un drept la plată în temeiul regimului de 
plată unică sau să fi solicitat ajutorul în temeiul regimului de plată unică pe suprafață. Cu 
toate acestea, considerăm necesar să se stabilească excepții de la atribuirea drepturilor la 
plată de bază pentru sectoarele care au fost deconectate în anul 2012 și în alte situații, dat 
fiind faptul că, în caz contrar, se vor exclude anumiți fermieri care au competența de a primi 
drepturi la plată de bază.

Amendamentul 978
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 21 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a

Textul propuse de Comisie Amendamentul

(a) în cadrul schemei de plată unică, nu au 
activat niciun drept la plată, dar au produs 
în exclusivitate fructe, legume și/sau au 
cultivat exclusiv viță de vie;

(a) în cadrul schemei de plată unică, nu au 
activat niciun drept la plată, dar au produs 
în exclusivitate fructe, legume și/sau au 
cultivat exclusiv viță de vie, plantații de 
plopi cu ciclu scurt de producție, păduri 
de castani comestibili, cartofi, pepiniere și 
sere mobile;

Or. it
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Amendamentul 979
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cadrul schemei de plată unică, nu au 
activat niciun drept la plată, dar au produs 
în exclusivitate fructe, legume și/sau au 
cultivat exclusiv viță de vie;

(a) în cadrul schemei de plată unică, nu au 
activat niciun drept la plată, dar au produs 
în exclusivitate fructe, legume, boabe sau 
cartofi pentru consum, culturi 
ornamentale și/sau au cultivat exclusiv 
viță de vie;

Or. en

Amendamentul 980
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cadrul schemei de plată unică, nu au 
activat niciun drept la plată, dar au produs 
în exclusivitate fructe, legume și/sau au 
cultivat exclusiv viță de vie;

(a) în cadrul schemei de plată unică, nu au 
activat niciun drept la plată și au produs 
fructe, legume, cartofi pentru consum
și/sau au cultivat viță de vie;

Or. en

Amendamentul 981
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cadrul schemei de plată unică, nu au 
activat niciun drept la plată, dar au produs 
în exclusivitate fructe, legume și/sau au 

(a) în cadrul schemei de plată unică, nu au 
activat niciun drept la plată, dar au produs 
fructe, legume, cartofi și/sau au cultivat 
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cultivat exclusiv viță de vie; viță de vie sau plantații de măslini;

Or. es

Justificare

Din punct de vedere practic, este imposibil să se identifice producătorii acestui tip de culturi 
cu caracter exclusiv. În plus, s-ar produce o situație agricolă comparativă cu cea a 
exploatațiilor mixte.

Amendamentul 982
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cadrul schemei de plată unică, nu au 
activat niciun drept la plată, dar au produs 
în exclusivitate fructe, legume și/sau au 
cultivat exclusiv viță de vie;

(a) în cadrul schemei de plată unică, nu au 
activat niciun drept la plată, dar au produs 
în exclusivitate fructe, legume și/sau au 
cultivat exclusiv viță de vie și/sau pășuni 
permanente;

Or. de

Amendamentul 983
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cadrul schemei de plată unică, nu au
activat niciun drept la plată, dar au produs 
în exclusivitate fructe, legume și/sau au 
cultivat exclusiv viță de vie;

(a) în cadrul schemei de plată unică 
existente, nu au activat niciun drept la 
plată, dar au produs în exclusivitate fructe, 
legume și/sau au cultivat exclusiv viță de 
vie;

Or. en
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Amendamentul 984
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) cu condiția să furnizeze o dovadă de 
arendare sau de achiziție anterioară sau 
echivalentă la 31 decembrie 2011 pentru 
suprafețele agricole pentru care fermierul 
dorește să obțină un drept la plata directă.

Or. fr

Amendamentul 985
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot decide ca doar 
fermierii care au crescut sau au cultivat 
produse agricole, inclusiv recoltarea, 
mulsul, producția de animale sau au 
crescut animale în scopuri agricole în 
2011 primesc drepturi de plată.

Or. en

Justificare

Aceasta ar trebui să se adreseze proprietarilor de teren care pretind plăți directe. Aceasta ar
acorda opțiunea statelor membre de a cofinanța alocarea de drepturi celor care au început să 
desfășoare producții agricole în 2011.

Amendamentul 986
Mairead McGuinness, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves
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Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția cazurilor de forță majoră sau a 
unor circumstanțe excepționale, numărul 
drepturilor la plată alocate fiecărui 
agricultor trebuie să fie egal cu numărul de 
hectare eligibile, în sensul articolului 25 
alineatul (2), pe care agricultorul le declară 
în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) 
pentru 2014. 

Cu excepția cazurilor de forță majoră sau a 
unor circumstanțe excepționale, numărul 
drepturilor la plată alocate fiecărui 
agricultor trebuie să fie egal cu numărul de 
hectare eligibile, în sensul articolului 25 
alineatul (2), pe care agricultorul le declară
în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) 
pentru 2014. Cu toate acestea, statele 
membre pot limita numărul de drepturi 
alocate fermierilor individuali, în sensul 
articolului 34 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009, pe care 
fermierul l-a declarat într-un an de 
referință, 2009, 2010 sau 2011, care 
urmează să fie decis de statul membru, 
oricare este mai mic.

Or. en

Amendamentul 987
Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția cazurilor de forță majoră sau 
a unor circumstanțe excepționale, 
numărul drepturilor la plată alocate 
fiecărui agricultor trebuie să fie egal cu 
numărul de hectare eligibile, în sensul 
articolului 25 alineatul (2), pe care 
agricultorul le declară în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1) pentru 2014. 

eliminat

Or. en
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Amendamentul 988
Liam Aylward, Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția cazurilor de forță majoră sau 
a unor circumstanțe excepționale, 
numărul drepturilor la plată alocate 
fiecărui agricultor trebuie să fie egal cu 
numărul de hectare eligibile, în sensul 
articolului 25 alineatul (2), pe care 
agricultorul le declară în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1) pentru 2014. 

eliminat

Or. en

Amendamentul 989
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția cazurilor de forță majoră sau a 
unor circumstanțe excepționale, numărul 
drepturilor la plată alocate fiecărui fermier 
trebuie să fie egal cu numărul de hectare
eligibile, în sensul articolului 25 alineatul 
(2), pe care fermierul le declară în 
conformitate cu articolul 26 alineatul (1) 
pentru 2014.

Cu excepția cazurilor de forță majoră sau a 
unor circumstanțe excepționale, numărul 
drepturilor la plată eligibile, în sensul 
articolului 25 alineatul (2), pe care 
fermierul le deținea în exploatația sa în 
anul de referință stabilit de statul 
membru, care trebuie să fie anterior 
prezentării propunerii de reformă a PAC.

Or. es

Amendamentul 990
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția cazurilor de forță majoră sau a 
unor circumstanțe excepționale, numărul 
drepturilor la plată alocate fiecărui fermier 
trebuie să fie egal cu numărul de hectare 
eligibile, în sensul articolului 25 alineatul 
(2), pe care fermierul le declară în 
conformitate cu articolul 26 alineatul (1) 
pentru 2014.

Cu excepția cazurilor de forță majoră sau a 
unor circumstanțe excepționale, numărul 
drepturilor la plată alocate fiecărui fermier 
trebuie să fie egal cu numărul de hectare 
eligibile, în sensul articolului 25 alineatul 
(2), pe care fermierul le declară în 
conformitate cu articolul 26 alineatul (1) 
pentru 2014, numărul maxim nedepășind 
numărul de drepturi utilizate în medie în 
anii 2009-2011.

Or. es

Amendamentul 991
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția cazurilor de forță majoră sau a 
unor circumstanțe excepționale, numărul 
drepturilor la plată alocate fiecărui 
agricultor trebuie să fie egal cu numărul de 
hectare eligibile, în sensul articolului 25 
alineatul (2), pe care agricultorul le declară 
în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) 
pentru 2014.

Cu excepția cazurilor de forță majoră sau a 
unor circumstanțe excepționale, numărul 
drepturilor la plată alocate fiecărui 
agricultor trebuie să fie egal cu numărul de 
hectare eligibile, în sensul articolului 25 
alineatul (2), sau cu o parte din aceste 
hectare eligibile stabilite de statele 
membre în mod obiectiv și 
nediscriminatoriu, pe care agricultorul le 
declară în conformitate cu articolul 26 
alineatul (1) pentru 2014.

Or. fr

Amendamentul 992
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția cazurilor de forță majoră sau a 
unor circumstanțe excepționale, numărul 
drepturilor la plată alocate fiecărui 
agricultor trebuie să fie egal cu numărul de 
hectare eligibile, în sensul articolului 25 
alineatul (2), pe care agricultorul le declară 
în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) 
pentru 2014.

Sub rezerva aplicării alineatului (2) al 
doilea paragraf litera (b) și cu excepția 
cazurilor de forță majoră sau a unor 
circumstanțe excepționale, numărul 
drepturilor la plată alocate fiecărui 
agricultor trebuie să fie egal cu numărul de 
hectare eligibile, în sensul articolului 25 
alineatul (2), pe care agricultorul le declară 
în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) 
pentru 2014.

Or. fr

Amendamentul 993
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a se aduce atingere dispozițiilor 
paragrafului anterior, statele membre pot 
limita numărul de hectare eligibile de luat 
în considerare la atribuirea de drepturi 
per fermier, pentru a nu depăși numărul 
de hectare declarate într-un an sau o 
perioadă de referință anterioară, între 
2009 și 2011.

Or. es

Justificare

Există riscul de a crește semnificativ numărul hectarelor eligibile care se declară în anul 
2014, având loc o reducere importantă a nivelului ajutorului mediu per hectar. Este necesar 
să se stabilească un plafon pentru numărul de hectare asupra cărora se va face prima 
atribuire a drepturilor la plată.

Amendamentul 994
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 



PE492.793v01-00 30/169 AM\907854RO.doc

RO

Zamora

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a se aduce atingere dispozițiilor 
paragrafului anterior, statele membre pot 
limita numărul de hectare eligibile de luat 
în considerare la atribuirea de drepturi 
per fermier, pentru a nu depăși numărul 
de hectare declarate într-un an sau o 
perioadă de referință anterioară, între 
2009 și 2011.

Or. es

Justificare

Trebuie să se limiteze suprafața pentru care se aplică în final plățile directe, la o suprafață de 
o mărime asemănătoare celei utilizate la calcularea convergenței externe între statele 
membre.

Amendamentul 995
Sylvie Goulard, Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la alineatul (2) litera (a), 
statele membre care, în conformitate cu 
Regulamentul UE [...] în ceea ce privește 
regimul schemei de plată unică și 
sprijinul pentru cultivatorii de viță de vie, 
au ales să nu reducă, din 2015, 
programele de sprijin din sectorul 
vitivinicol în vederea creșterii plafoanelor 
lor naționale pentru plăți directe pot alege 
să excludă viticultura din domeniile 
eligibile pentru schema plății de bază.

Or. en
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Amendamentul 996
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 21 – alineatul 2 a (nou)

Textul propuse de Comisie Amendamentul

(2a) Prin derogare de la alineatul (2) 
primul paragraf, primesc drepturi la plată 
în primul an de la aplicarea schemei de 
plată de bază, atâta timp cât au dreptul să 
primească plăți directe conform 
articolului 9, fermierii care și-au început 
activitatea în 2012 și 2013, cu condiția să 
își ia obligația de a nu transfera drepturile 
la plată timp de cinci ani, la utilizarea 
anuală a acestora și la interdicția de 
arendare a terenurilor și a drepturilor de 
plată care fac obiectul cererii.

Or. it

Amendamentul 997
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 a (nou)

Textul propuse de Comisie Amendamentul

(2a) Prin derogare de la alineatul (2) 
primul paragraf, primesc drepturi la plată 
în primul an de la aplicarea schemei de 
plată de bază, atâta timp cât au dreptul să 
primească plăți directe conform 
articolului 9, fermierii care și-au început 
activitatea în 2012 și 2013, cu condiția să 
își ia obligația de a nu transfera drepturile 
la plată timp de cinci ani, la utilizarea 
anuală a acestora și la interdicția de 
arendare a terenurilor și a drepturilor de 
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plată care fac obiectul cererii.

Or. it

Justificare

Propunerea Comisiei Europene prevede un vid juridic pentru noii fermieri, inclusiv pentru cei 
tineri, care și-au început activitatea sau își vor începe activitatea în 2012 și 2013. Totuși, este 
necesar să se prevadă atribuirea drepturilor la plată tinerilor fermieri, stabilindu-se norme 
mai stricte în vederea evitării speculațiilor. 

Amendamentul 998
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Fermierilor care dețineau în 2012 
drepturi la plăți speciale le sunt alocate 
drepturi speciale în 2014, a căror valoare 
unitară este redusă în fiecare an în 
funcție de procentul aplicabil pentru 
convergența plăților legate de suprafață. 
Aceste drepturi speciale sunt activate de 
fermier în cadrul unei proceduri specifice.

Or. fr

Amendamentul 999
Liam Aylward, Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În caz de vânzare sau de arendare a 
întregii exploatații sau a unei părți a 
acesteia, persoanele fizice sau juridice 
care se conformează dispozițiilor 
alineatului (2), prin contract semnat 
înainte de 15 mai 2014, pot transfera 

eliminat
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dreptul de a primi drepturi la plată în 
conformitate cu alineatul (1) unui singur 
fermier, cu condiția ca acesta din urmă să 
se respecte condițiile prevăzute la articolul 
9.

Or. en

Justificare

Pentru a preveni speculațiile pe piața terenurilor care ar putea rezulta ca urmare a stabilirii 
pe viitor a unui an de referință, se propune o clauză adițională la ultima teză a articolului 21 
alineatul (2) care să permită statelor membre să își limiteze numărul de drepturi alocate în 
2014 la numărul de hectare eligibile declarate într-un an de referință anterior anului 2009, 
2010 sau 2011, oricare este mai mic.

Amendamentul 1000
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În caz de vânzare sau de arendare a 
întregii exploatații sau a unei părți a 
acesteia, persoanele fizice sau juridice 
care se conformează dispozițiilor 
alineatului (2), prin contract semnat 
înainte de 15 mai 2014, pot transfera 
dreptul de a primi drepturi la plată în 
conformitate cu alineatul (1) unui singur 
fermier, cu condiția ca acesta din urmă să 
se respecte condițiile prevăzute la articolul 
9.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 1001
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În caz de vânzare sau de arendare a 
întregii exploatații sau a unei părți a 
acesteia, persoanele fizice sau juridice 
care se conformează dispozițiilor 
alineatului (2), prin contract semnat 
înainte de 15 mai 2014, pot transfera 
dreptul de a primi drepturi la plată în 
conformitate cu alineatul (1) unui singur 
fermier, cu condiția ca acesta din urmă să 
se respecte condițiile prevăzute la articolul 
9.

eliminat

Or. es

Amendamentul 1002
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În caz de vânzare sau de arendare a 
întregii exploatații sau a unei părți a 
acesteia, persoanele fizice sau juridice
care se conformează dispozițiilor 
alineatului (2), prin contract semnat înainte 
de 15 mai 2014, pot transfera dreptul de a 
primi drepturi la plată în conformitate cu 
alineatul (1) unui singur fermier, cu 
condiția ca acesta din urmă să se respecte 
condițiile prevăzute la articolul 9.

(3) În caz de vânzare, transmitere a 
proprietății prin succesiune, moștenire, 
vânzare sau arendare a întregii exploatații 
sau a unei părți a acesteia, fermierii care se 
conformează dispozițiilor alineatului (2), 
prin contract semnat înainte de 
15 mai 2014, pot transfera dreptul de a 
primi drepturi la plată în conformitate cu 
alineatul (1) fermierilor care primesc 
exploatația sau o parte a acesteia, cu 
condiția ca aceștia din urmă să respecte 
condițiile prevăzute la articolul 9.

Or. es

Justificare

Este necesar să se menționeze alte situații de transmitere a proprietății decât scindarea și 
arendarea.
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Amendamentul 1003
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În caz de vânzare sau de arendare a 
întregii exploatații sau a unei părți a 
acesteia, persoanele fizice sau juridice care 
se conformează dispozițiilor alineatului (2), 
prin contract semnat înainte de 15 mai 
2014, pot transfera dreptul de a primi 
drepturi la plată în conformitate cu 
alineatul (1) unui singur fermier, cu 
condiția ca acesta din urmă să se respecte
condițiile prevăzute la articolul 9.

(3) În caz de transfer, inclusiv vânzare, 
arendare sau moștenire a întregii 
exploatații sau a unei părți a acesteia, 
persoanele fizice sau juridice care se 
conformează dispozițiilor alineatului (2), 
prin contract semnat înainte de 15 mai 
2014, pot transfera dreptul de a primi 
drepturi la plată în conformitate cu 
alineatul (1) unuia sau mai multor 
fermieri, cu condiția ca acesta din urmă să 
respecte condițiile prevăzute la articolul 9.

Or. en

Amendamentul 1004
George Lyon, Phil Bennion

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În caz de vânzare sau de arendare a 
întregii exploatații sau a unei părți a 
acesteia, persoanele fizice sau juridice
care se conformează dispozițiilor 
alineatului (2), prin contract semnat înainte 
de 15 mai 2014, pot transfera dreptul de a 
primi drepturi la plată în conformitate cu 
alineatul (1) unui singur fermier, cu 
condiția ca acesta din urmă să se respecte
condițiile prevăzute la articolul 9.

(3) În caz de vânzare, scindare, fuzionare 
sau de arendare a întregii exploatații sau a 
unei părți a acesteia, fermierii care se 
conformează dispozițiilor alineatului (2), 
prin contract semnat înainte de 
15 mai 2014, pot transfera dreptul de a 
primi drepturi la plată în conformitate cu 
alineatul (1) unuia sau mai multor 
fermieri care primesc exploatația sau o 
parte a acesteia, cu condiția ca acesta din 
urmă să respecte condițiile prevăzute la 
articolul 9.

Or. en
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Amendamentul 1005
Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În caz de vânzare sau de arendare a 
întregii exploatații sau a unei părți a 
acesteia, persoanele fizice sau juridice care 
se conformează dispozițiilor alineatului (2), 
prin contract semnat înainte de 15 mai 
2014, pot transfera dreptul de a primi 
drepturi la plată în conformitate cu 
alineatul (1) unui singur fermier, cu 
condiția ca acesta din urmă să se respecte
condițiile prevăzute la articolul 9.

(3) În caz de vânzare, scindare, fuzionare
sau de arendare a întregii exploatații sau a 
unei părți a acesteia, persoanele fizice sau 
juridice care se conformează dispozițiilor 
alineatului (2), prin contract semnat înainte 
de 15 mai 2014, pot transfera dreptul de a 
primi drepturi la plată în conformitate cu 
alineatul (1) unuia sau mai multor 
fermieri, cu condiția ca acesta din urmă să 
respecte condițiile prevăzute la articolul 9.

Or. en

Amendamentul 1006
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În caz de vânzare sau de arendare a 
întregii exploatații sau a unei părți a 
acesteia, persoanele fizice sau juridice care 
se conformează dispozițiilor alineatului (2), 
prin contract semnat înainte de 15 mai 
2014, pot transfera dreptul de a primi 
drepturi la plată în conformitate cu 
alineatul (1) unui singur fermier, cu 
condiția ca acesta din urmă să se respecte
condițiile prevăzute la articolul 9.

(3) În caz de vânzare sau de arendare a 
întregii exploatații sau a unei părți a 
acesteia, persoanele fizice sau juridice care 
se conformează dispozițiilor alineatului (2), 
prin contract semnat înainte de 15 mai 
2014, pot transfera dreptul de a primi 
drepturi la plată în conformitate cu 
alineatul (1), în întregime sau parțial 
fermierului beneficiar, cu condiția ca 
acesta din urmă să respecte condițiile 
prevăzute la articolul 9.

Or. en
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Amendamentul 1007
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În caz de vânzare sau de arendare a 
întregii exploatații sau a unei părți a 
acesteia, persoanele fizice sau juridice care 
se conformează dispozițiilor alineatului (2), 
prin contract semnat înainte de 15 mai 
2014, pot transfera dreptul de a primi 
drepturi la plată în conformitate cu 
alineatul (1) unui singur fermier, cu 
condiția ca acesta din urmă să se respecte
condițiile prevăzute la articolul 9.

(3) În caz de vânzare sau de arendare a 
întregii exploatații sau a unei părți a 
acesteia, persoanele fizice sau juridice care 
se conformează dispozițiilor alineatului (2), 
prin contract semnat înainte de 15 mai 
2014, pot transfera dreptul de a primi 
drepturi la plată în conformitate cu 
alineatul (1) unui singur sau mai multor 
fermieri, cu condiția ca aceștia să respecte
condițiile prevăzute la articolul 9.

Or. en

Amendamentul 1008
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În caz de vânzare sau de arendare a 
întregii exploatații sau a unei părți a 
acesteia, persoanele fizice sau juridice care 
se conformează dispozițiilor alineatului (2), 
prin contract semnat înainte de 15 mai 
2014, pot transfera dreptul de a primi 
drepturi la plată în conformitate cu 
alineatul (1) unui singur fermier, cu 
condiția ca acesta din urmă să se respecte 
condițiile prevăzute la articolul 9.

(3) În caz de vânzare sau de arendare a 
întregii exploatații sau a unei părți a 
acesteia, persoanele fizice sau juridice care 
se conformează dispozițiilor alineatului (2), 
prin contract semnat înainte de 15 mai 
2014, ar putea transfera dreptul de a primi 
drepturi la plată în conformitate cu 
alineatul (1) unui singur fermier, cu 
condiția ca acesta din urmă să se respecte 
condițiile prevăzute la articolul .

Or. bg

Amendamentul 1009
James Nicholson, Richard Ashworth
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Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre sau regiunile acestora, 
care au introdus schema de plată unică 
pentru agricultură în conformitate cu 
articolul 59 din Regulamentul (CE) 
nr. 1782/2003 pot decide să își utilizeze 
drepturile la plată alocate începând cu 
31 decembrie 2013 ca număr de drepturi 
la plată disponibil pentru activare în 2014.

Or. en

Amendamentul 1010
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii pot decide asupra numărului de 
hectare eligibile pe care doresc să le 
utilizeze cu scopul de a stabili drepturi.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se clarifice faptul că fermierii sunt cei care decid cât teren să utilizeze în vederea 
stabilirii drepturilor.

Amendamentul 1011
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a se aduce atingere dispozițiilor 
paragrafului anterior, statele sau 
regiunile instituționale în conformitate cu 
articolul 20 din prezentul regulament vor 
putea limita numărul de hectare de luat în 
considerare la prima atribuire de drepturi 
la plată cu criterii obiective și cu condiția 
ca numărul de hectare eligibile rezultat 
din declarația prevăzută la articolul 26 
alineatul (1) în statul membru sau 
regiunea respectivă să depășească cu 
20 % media hectarelor declarate în regim 
de plată actuală între 2009 și 2011.
Această limitare se va aplica cu prioritate 
noilor beneficiari ai ajutorului de plată de 
bază, cu excepția tinerilor fermieri care 
au fost incluși în regimul de plăți și a 
fermierilor care depășesc acest procent în 
legătură cu hectarele declarate în 
perioada menționată.

Or. es

Justificare

Impunerea unei limite hectarelor cu o nouă atribuire de drepturi la plată și favorizarea 
corespondenței între hectarele potențial eligibile utilizate pentru calcularea ajutorului mediu 
pe țară în vederea unei redistribuiri a resurselor între state membre/regiuni și între hectarele 
sau suprafața pe care se va realiza prima atribuire de drepturi la plată de bază. În caz 
contrar, în special în cazul țărilor care provin din regimul istoric, există un risc ridicat de 
creare a unui număr de hectare eligibile de declarat în 2014 și de a avea loc o reducere 
importantă a nivelului mediu al ajutorului per hectar.

Amendamentul 1012
Liam Aylward, Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Cu toate acestea, statele membre pot 
limita numărul de drepturi alocate
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fermierilor individuali la numărul de 
hectare eligibile în sensul articolului 34 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) 
nr. 73/2009, pe care fermierul l-a declarat 
într-un an de referință, 2009, 2010 sau 
2011, ce urmează a fi stabilit de statul 
membru sau 2014, oricare este mai mic.

Or. en

Justificare

Pentru a preveni speculațiile pe piața terenurilor care ar putea rezulta ca urmare a stabilirii 
pe viitor a unui an de referință, se propune o clauză adițională la ultima teză a articolului 21 
alineatul (2) care să permită statelor membre să își limiteze numărul de drepturi alocate în 
2014 la numărul de hectare eligibile declarate într-un an de referință anterior anului 2009, 
2010 sau 2011, oricare este mai mic.

Amendamentul 1013
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În caz de scindare, persoanele fizice 
și juridice care respectă dispozițiile 
alineatului (2), printr-un contract semnat 
înainte de 15 mai 2014, transferă dreptul, 
total sau parțial, de a primi drepturi astfel 
cum se face referire la alineatul (1), 
fermierilor care gestionează rezultatele 
exploatațiilor.

Or. en

Amendamentul 1014
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Fără a se aduce atingere dispozițiilor 
alineatului (2), fermierilor din sectorul 
creșterii bovinelor, al laptelui și al 
creșterii ovinelor și caprinelor, care nu 
dispun de hectare eligibile în primul an de 
aplicare a regimului de plată de bază, li se 
vor atribui drepturi speciale, cu o valoare 
proporțională cu cea a activității 
desfășurate în 2011, fără ca drepturile 
speciale să depășească valoarea de 5 000 
de euro.

Or. es

Justificare

Este necesar să se specifice excepții pentru anumite orientări productive neidentificate ca 
model de dispunere de suprafețe, însă care nu sunt absolut complementare și necesare în 
diferite modele de producție.

Amendamentul 1015
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un stat membru poate decide stabilirea 
unei dimensiuni minime pe exploatație în 
ceea ce privește suprafața agricolă 
eligibilă, în conformitate cu articolul 25 
alineatul (2), pentru care se poate solicita 
alocarea de drepturi la plată. Cu toate 
acestea, dimensiunea minimă a 
exploatației nu trebuie să depășească 
pragurile stabilite la articolul 10 
alineatul (1) primul paragraf litera (b), 
coroborat cu al doilea paragraf.

Or. en
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Justificare

Trebuie adăugată o dispoziție pentru a evita situația în care sunt alocate drepturi care sunt 
mai mici decât dimensiunea minimă pentru care pot primi o plată.

Amendamentul 1016
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În caz de scindare, persoanele fizice 
și juridice care respectă dispozițiile 
alineatului (2), printr-un contract semnat 
înainte de 15 mai 2014, transferă dreptul, 
total sau parțial, de a primi drepturi astfel 
cum se face referire la alineatul (1), 
fermierilor care gestionează rezultatele 
exploatațiilor.

Or. en

Amendamentul 1017
Peter Jahr, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre pot decide să nu 
aplice primul și al doilea paragraf ale 
articolului 21 alineatele (2) și (3).

Or. de

Amendamentul 1018
Diane Dodds
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Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Un stat membru poate decide 
stabilirea unei dimensiuni minime pe 
exploatație în ceea ce privește suprafața 
agricolă eligibilă, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2), pentru care se 
poate solicita alocarea de drepturi la 
plată. Cu toate acestea, dimensiunea 
minimă a exploatației nu trebuie să 
depășească pragurile stabilite la 
articolul 10 alineatul (1) primul paragraf 
litera (b), coroborat cu al doilea paragraf.

Or. en

Amendamentul 1019
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21a
Alocarea drepturilor de plată noilor 

intrați
Un stat membru sau o regiune, pe baza 
unor criterii obiective, astfel încât să 
asigure tratamentul egal în rândul 
fermierilor și să evite denaturarea pieței și 
a concurenței, poate să aloce drepturi în 
limita valorii plafonului lor național 
fermierilor care își încep activitatea 
agricolă după prima alocare a drepturilor 
la plată prevăzute la articolul 21. 
Valoarea drepturilor alocate astfel se 
stabilește pe baza unei valori naționale 
sau regionale medii a drepturilor la plată 
din anul alocării.

Or. en
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Amendamentul 1020
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru fiecare an relevant, valoarea 
unitară a drepturilor la plată se 
calculează împărțind plafonul național 
sau regional stabilit în temeiul articolului 
19 sau 20, după aplicarea reducerii 
lineare prevăzute la articolul 23 alineatul 
(1), la numărul drepturilor la plată 
alocate la nivel național sau regional în 
conformitate cu articolul 21 alineatul (2) 
pentru 2014.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 1021
Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Roberts Zīle, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru fiecare an relevant, valoarea 
unitară a drepturilor la plată se calculează 
împărțind plafonul național sau regional 
stabilit în temeiul articolului 19 sau 20, 
după aplicarea reducerii lineare prevăzute 
la articolul 23 alineatul (1), la numărul 
drepturilor la plată alocate la nivel național 
sau regional în conformitate cu articolul 21 
alineatul (2) pentru 2014.

(1) Pentru fiecare an relevant, valoarea 
unitară a drepturilor la plată se calculează 
împărțind plafonul național sau regional 
stabilit în conformitate cu articolul 19 sau 
20, după aplicarea reducerii lineare 
prevăzute la articolul 23 alineatul (1) la 
numărul drepturilor la plată pretinse în 
cererea pentru schema de plată de bază la 
nivel național sau regional, inclusiv 
drepturile la plată alocate din rezerva 
națională sau regională în conformitate cu 
articolul 23. Numărul de drepturi la plată 
este exprimat în hectare.



AM\907854RO.doc 45/169 PE492.793v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 1022
Juozas Imbrasas

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru fiecare an relevant, valoarea 
unitară a drepturilor la plată se calculează 
împărțind plafonul național sau regional 
stabilit în temeiul articolului 19 sau 20, 
după aplicarea reducerii lineare prevăzute 
la articolul 23 alineatul (1), la numărul 
drepturilor la plată alocate la nivel național 
sau regional în conformitate cu articolul 21 
alineatul (2) pentru 2014.

(1) Pentru fiecare an relevant, valoarea 
unitară a drepturilor la plată se calculează 
împărțind plafonul național sau regional 
stabilit în conformitate cu articolul 19 sau 
20, după aplicarea reducerii lineare 
prevăzute la articolul 23 alineatul (1) la 
numărul drepturilor la plată pretinse în 
cererea pentru schema de plată de bază la 
nivel național sau regional, inclusiv 
drepturile la plată alocate din rezerva 
națională sau regională în conformitate cu 
articolul 23. Numărul de drepturi la plată 
este exprimat în hectare.

Or. en

Amendamentul 1023
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru fiecare an relevant, valoarea 
unitară a drepturilor la plată se calculează 
împărțind plafonul național sau regional 
stabilit în temeiul articolului 19 sau 20, 
după aplicarea reducerii lineare prevăzute 
la articolul 23 alineatul (1), la numărul 
drepturilor la plată alocate la nivel național 
sau regional în conformitate cu articolul 
21 alineatul (2) pentru 2014.

(1) Pentru fiecare an relevant, valoarea 
unitară a drepturilor la plată se calculează 
împărțind plafonul național sau regional 
stabilit în conformitate cu articolul 19 sau 
20, după aplicarea reducerii lineare 
prevăzute la articolul 23 alineatul (1), la 
numărul drepturilor la plată care oferă 
drept la plată în anul în cauză la nivel 
național sau regional.
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Or. en

Justificare

Propunem stabilirea unei norme prin care nivelul final al valorii drepturilor să fie stabilit 
prin împărțirea bugetului financiar disponibil la numărul de drepturi care au acordat dreptul 
la plată într-un anumit an. Aceasta înseamnă că, în fiecare an, bugetul financiar este împărțit 
la numărul de drepturi după realizarea controalelor și după ce eligibilitatea la plăți este 
confirmată de o agenție de plată. Această soluție ar permite o utilizare deplină a bugetului 
financiar.

Amendamentul 1024
Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru fiecare an relevant, valoarea 
unitară a drepturilor la plată se calculează 
împărțind plafonul național sau regional 
stabilit în temeiul articolului 19 sau 20, 
după aplicarea reducerii lineare prevăzute 
la articolul 23 alineatul (1), la numărul 
drepturilor la plată alocate la nivel național 
sau regional în conformitate cu articolul 21 
alineatul (2) pentru 2014.

(1) Pentru fiecare an relevant, valoarea 
unitară a drepturilor la plată se calculează 
împărțind plafonul național sau regional 
stabilit în conformitate cu articolul 19 sau 
20, după aplicarea reducerii lineare 
prevăzute la articolul 23 alineatul (1) sau, 
dacă se aplică, la articolul 23 
alineatul (2), la numărul drepturilor la 
plată alocate sau existente în 2014 la nivel 
național sau regional, inclusiv drepturi la 
plată alocate din rezerva națională sau 
regională în conformitate cu articolul 23.

Or. en

Amendamentul 1025
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru fiecare an relevant, valoarea 
unitară a drepturilor la plată se calculează 
împărțind plafonul național sau regional 

(1) Pentru fiecare an relevant, valoarea 
unitară a drepturilor la plată se calculează 
împărțind plafonul național sau regional 
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stabilit în temeiul articolului 19 sau 20, 
după aplicarea reducerii lineare prevăzute 
la articolul 23 alineatul (1), la numărul 
drepturilor la plată alocate la nivel național 
sau regional în conformitate cu articolul 21 
alineatul (2) pentru 2014.

stabilit în conformitate cu articolul 19 sau 
20, după aplicarea reducerii lineare 
prevăzute la articolul 23 alineatul (1), la 
numărul drepturilor la plată alocate la nivel 
național sau regional în conformitate cu 
articolul 21 alineatul (2) pentru 2014, 
inclusiv drepturile la plată alocate din 
rezerva națională sau regională în 
conformitate cu articolul 23.

Or. en

Amendamentul 1026
Alfreds Rubiks

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru fiecare an relevant, valoarea 
unitară a drepturilor la plată se calculează 
împărțind plafonul național sau regional 
stabilit în temeiul articolului 19 sau 20, 
după aplicarea reducerii lineare prevăzute 
la articolul 23 alineatul (1), la numărul 
drepturilor la plată alocate la nivel național 
sau regional în conformitate cu articolul 21 
alineatul (2) pentru 2014. 

(1) Pentru fiecare an relevant, valoarea 
unitară a drepturilor la plată se calculează 
împărțind plafonul național sau regional 
stabilit în conformitate cu articolul 19 sau 
20, după aplicarea reducerii lineare 
prevăzute la articolul 23 alineatul (1), la 
numărul drepturilor la plată menționate 
într-o cerere la nivel național sau regional,
inclusiv drepturile la plată alocate din 
rezerve naționale sau regionale în 
conformitate cu articolul 23. Numărul de 
drepturi la plată se stabilește în hectare.

Or. lv

Amendamentul 1027
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru fiecare an relevant, valoarea (1) Pentru fiecare an relevant, valoarea 



PE492.793v01-00 48/169 AM\907854RO.doc

RO

unitară a drepturilor la plată se calculează 
împărțind plafonul național sau regional 
stabilit în temeiul articolului 19 sau 20, 
după aplicarea reducerii lineare prevăzute 
la articolul 23 alineatul (1), la numărul 
drepturilor la plată alocate la nivel 
național sau regional în conformitate cu 
articolul 21 alineatul (2) pentru 2014.

unitară medie a drepturilor la plată se 
calculează împărțind plafonul național sau 
regional stabilit în temeiul articolului 19 
sau 20, după aplicarea reducerii lineare 
prevăzute la articolul 23 alineatul (1), la 
numărul drepturilor la plată activate în 
conformitate cu articolul 25 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 1028
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru fiecare an relevant, valoarea 
unitară a drepturilor la plată se calculează 
împărțind plafonul național sau regional 
stabilit în temeiul articolului 19 sau 20, 
după aplicarea reducerii lineare prevăzute 
la articolul 23 alineatul (1), la numărul 
drepturilor la plată alocate la nivel 
național sau regional în conformitate cu 
articolul 21 alineatul (2) pentru 2014.

(1) Pentru fiecare an relevant, valoarea 
unitară medie a drepturilor la plată se 
calculează împărțind plafonul național sau 
regional stabilit în temeiul articolului 19 
sau 20, după aplicarea reducerii lineare 
prevăzute la articolul 23 alineatul (1), la 
numărul drepturilor la plată activate în 
conformitate cu articolul 25 alineatul (1).

Or. fr

Justificare

Bugetul disponibil pentru schema de plata de bază ar trebui să fie distribuit în întregime 
anual, cu scopul de a evita fondurile neutilizate. 

Amendamentul 1029
Iratxe García Pérez, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1



AM\907854RO.doc 49/169 PE492.793v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru fiecare an relevant, valoarea 
unitară a drepturilor la plată se calculează 
împărțind plafonul național sau regional 
stabilit în temeiul articolului 19 sau 20, 
după aplicarea reducerii lineare prevăzute 
la articolul 23 alineatul (1), la numărul 
drepturilor la plată alocate la nivel național 
sau regional în conformitate cu articolul 21 
alineatul (2) pentru 2014.

(1) Pentru fiecare an relevant, valoarea 
unitară a drepturilor la plată se calculează 
împărțind plafonul național sau regional 
stabilit în temeiul articolului 19 sau 20, 
după aplicarea reducerii lineare prevăzute 
la articolul 23 alineatul (1), la numărul 
drepturilor la plată alocate în 2014 la nivel 
național sau regional în conformitate cu 
articolul 21 alineatul (2) și activate în anul 
în cauză.

Or. es

Justificare

Pentru a reduce crearea de surplusuri și a optimiza utilizarea de fonduri, se recomandă să se 
calculeze în fiecare an valoarea unitară a drepturilor la plată împărțind plafonul la numărul 
de drepturi la plată activate în anul respectiv.

Amendamentul 1030
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru fiecare an relevant, valoarea 
unitară a drepturilor la plată se calculează 
împărțind plafonul național sau regional 
stabilit în temeiul articolului 19 sau 20, 
după aplicarea reducerii lineare prevăzute 
la articolul 23 alineatul (1), la numărul 
drepturilor la plată alocate la nivel național 
sau regional în conformitate cu articolul 21 
alineatul (2) pentru 2014.

(1) Pentru fiecare an relevant, valoarea 
unitară a drepturilor la plată se calculează 
împărțind plafonul național sau regional 
stabilit în temeiul articolului 19 sau 20, 
după aplicarea reducerii lineare prevăzute 
la articolul 23 alineatul (1), la numărul 
drepturilor la plată alocate în 2014 la nivel 
național sau regional în conformitate cu 
articolul 21 alineatul (2) și activate în anul 
în cauză.

Or. es
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Justificare

Pentru a reduce crearea de surplusuri și a optimiza utilizarea de fonduri, se recomandă să se 
calculeze în fiecare an valoarea unitară a drepturilor la plată împărțind plafonul la numărul 
de drepturi la plată activate în anul respectiv. În acest mod se evită o eventuală pierdere de 
resurse care ar apărea în ceea ce privește posibila reducere a suprafeței totale activate în 
anii ulteriori celui inițial.

Amendamentul 1031
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru fiecare an relevant, valoarea 
unitară a drepturilor la plată se calculează 
împărțind plafonul național sau regional 
stabilit în temeiul articolului 19 sau 20, 
după aplicarea reducerii lineare prevăzute 
la articolul 23 alineatul (1), la numărul 
drepturilor la plată alocate la nivel național 
sau regional în conformitate cu articolul 21 
alineatul (2) pentru 2014.

(1) Pentru fiecare an relevant, valoarea 
unitară a drepturilor la plată se calculează 
împărțind plafonul național sau regional 
stabilit în temeiul articolului 19 sau 20, 
după aplicarea reducerii lineare prevăzute 
la articolul 23 alineatul (1), la numărul 
drepturilor la plată alocate în 2014 la nivel 
național sau regional în conformitate cu 
articolul 21 alineatul (2) și activate în anul 
în cauză.

Or. es

Justificare

Calcularea anuală a valorii unitare a drepturilor la plată împărțind plafonul la numărul de 
drepturi activate în fiecare an. În acest mod, se evită ca o reducere a suprafeței activate în 
următorii ani să implice o pierdere de resurse.

Amendamentul 1032
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru fiecare an relevant, valoarea 
unitară a drepturilor la plată se calculează 

(1) Pentru fiecare an relevant, valoarea 
unitară a drepturilor la plată se calculează 
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împărțind plafonul național sau regional 
stabilit în temeiul articolului 19 sau 20, 
după aplicarea reducerii lineare prevăzute 
la articolul 23 alineatul (1), la numărul 
drepturilor la plată alocate la nivel național 
sau regional în conformitate cu articolul 21 
alineatul (2) pentru 2014.

împărțind plafonul național sau regional 
stabilit în temeiul articolului 19 sau 20, 
după aplicarea reducerii lineare prevăzute 
la articolul 23 alineatul (1), odată dedusă 
valoarea corespunzătoare a drepturilor 
speciale alocată fermierilor care nu 
dispun de hectare eligibile în conformitate 
cu noul paragraf introdus în 
amendamentul nr. 12, la numărul 
drepturilor la plată alocate la nivel național 
sau regional în conformitate cu articolul 21 
alineatul (2) pentru 2014.

Or. es

Justificare

Este necesar să se specifice excepții pentru anumite orientări productive neidentificate cu 
model de dispunere de suprafețe, încă care sunt absolut complementare și necesare în 
diversele modele de producție.

Amendamentul 1033
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru fiecare an relevant, valoarea 
unitară a drepturilor la plată se calculează 
împărțind plafonul național sau regional 
stabilit în temeiul articolului 19 sau 20, 
după aplicarea reducerii lineare prevăzute 
la articolul 23 alineatul (1), la numărul 
drepturilor la plată alocate la nivel național 
sau regional în conformitate cu articolul 21 
alineatul (2) pentru 2014.

(1) Pentru fiecare an relevant, valoarea 
unitară a drepturilor la plată, inclusiv a 
drepturilor speciale, se calculează 
împărțind plafonul național sau regional 
stabilit în temeiul articolului 19 sau 20, 
după aplicarea reducerii lineare prevăzute 
la articolul 23 alineatul (1), la numărul 
drepturilor la plată alocate la nivel național 
sau regional în conformitate cu articolul 21 
alineatul (2) pentru 2014.

Or. pt

Amendamentul 1034
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
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Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 a (nou)

Textul propuse de Comisie Amendamentul

Pe baza unor criterii obiective și 
nediscriminatorii, statele membre pot 
stabili, de asemenea, în cadrul plafonului 
regional instituit în temeiul articolului 20 
sau a unei părți din acesta, valori unitare 
diferite ale drepturilor de plată care 
urmează să fie alocate fermierilor 
menționați la articolul 18:
(a) pentru hectarele destinate terenurilor 
arabile la data stabilită pentru cererile de 
ajutor din 2012 și/sau
(b) pentru hectarele destinate pășunilor 
permanente la data stabilită pentru 
cererile de ajutor din 2012 și/sau
(c) pentru hectarele destinate culturilor 
permanente la data stabilită pentru 
cererile de ajutor din 2011.

Or. it

Amendamentul 1035
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe baza unor criterii obiective și 
nediscriminatorii, statele membre pot 
stabili, de asemenea, în cadrul plafonului 
regional instituit în temeiul articolului 20 
sau a unei părți din acesta, valori unitare 
diferite ale drepturilor de plată care 
urmează să fie alocate fermierilor 
menționați la articolul 18:
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(a) pentru hectarele destinate terenurilor 
arabile la data stabilită pentru cererile de 
ajutor din 2011 și/sau
(b) pentru hectarele destinate pășunilor 
permanente la data stabilită pentru 
cererile de ajutor din 2011 și/sau
(c) pentru hectarele destinate culturilor 
permanente la data stabilită pentru 
cererile de ajutor din 2011.

Or. it

Justificare

În vederea unui ajutor pentru venit mai bine orientat, statele membre pot diversifica valoarea 
drepturilor la plată în baza suprafețelor agricole identificate în 2011 ca fiind pășuni 
permanente și/sau culturi permanente și/sau terenuri arabile. Posibilitatea prevăzută la 
articolul 49 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 este considerată compatibilă cu OMC.

Amendamentul 1036
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre vor putea stabili, pe 
baza unor criterii obiective și 
nediscriminatorii, în limita maximă 
națională sau regională stabilită în 
conformitate cu articolul 19 sau 20 sau o 
parte a acestuia, diferite valori unitare ale 
drepturilor la plată:
(a) pentru hectarele de teren de cultivat 
sau
(b) pentru hectarele cu culturi 
permanente și după alte hectare eligibile 
asimilabile acestora sau
(c) pentru hectarele cu pășuni 
permanente și după alte hectare eligibile 
asimilabile acestora.
Statele membre care optează pentru acest 
model trebuie să îl notifice Comisiei până 
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cel târziu la 31 decembrie 2013.

Or. es

Justificare

În ceea ce privește valoarea drepturilor la plată de bază, trebuie să se menționeze 
posibilitatea, după cum există în prezent în modelul regional al regimului de plată unică, de a 
se considera diferite valori în funcție de tipul de exploatare a suprafeței, făcând diferența 
între terenurile de cultivat și pășunile permanente, chiar dacă considerăm, de asemenea, că 
ar trebui să se diferențieze culturile permanente.

Amendamentul 1037
Milan Zver

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Atunci când aplică alineatul (1), 
statele membre pot stabili, în limitele 
plafonului național sau regional instituit 
în temeiul articolului 19 sau 20 sau ale 
unei părți din acesta și pe baza unor 
criterii obiective și nediscriminatorii, 
valori unitare diferite pentru drepturile de 
plată care urmează să fie atribuite 
fermierilor menționați la articolul 19 sau 
20:
(a) pentru hectarele utilizate ca pajiști, la 
data prevăzută pentru depunerea cererilor 
de ajutor pe suprafață pentru 2014, și 
pentru orice alt hectar eligibil pentru 
ajutor sau
(b) pentru hectarele utilizate ca pășuni 
permanente, la data prevăzută pentru 
depunerea cererilor de ajutor pe suprafață 
în 2014, și pentru orice alt hectar eligibil 
pentru ajutor.

Or. en
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Amendamentul 1038
Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre au opțiunea, atunci 
când este cazul, și în conformitate cu 
criteriile obiective și nediscriminatorii, de 
a pune în aplicare criterii diferențiate, 
precum utilizarea extensivă sau intensivă 
a terenurilor, la stabilirea drepturilor la 
plată alocate la nivel național sau 
regional.

Or. de

Justificare

Ca principiu, ar trebui să fie posibil să se facă distincția între tipurile de teren cu niveluri 
diferite de profitabilitate (teren arabil și pășune utilizată intensiv împotriva pășunii extensive) 
și să se acorde niveluri diferite de plată. 

Amendamentul 1039
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru determinarea valorii 
drepturilor menționate la alineatul 
precedent, statele membre pot stabili 
valori unitare diferite pentru drepturile 
care urmează să fie alocate fermierilor 
pentru hectarele destinate: culturilor 
furajere; culturilor permanente și 
pepinierelor; terenurilor arabile, orezului, 
oricărei alte suprafețe eligibile la data 
stabilită pentru prezentarea cererilor în 
primul an de aplicare a prezentului 
regulament.
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Or. it

Amendamentul 1040
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Valoarea plăților directe pentru 
fermierii a căror activitate agricolă este 
acoperită de liniuțele 2 și 3 de la 
articolul 4 alineatul (1) litera (c) se 
calculează ca ¼ din media valorii plății 
directe.

Or. en

Amendamentul 1041
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre care au aplicat 
schema de plată unică prevăzută în 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009 pot limita 
calcularea valorii unitare a drepturilor la 
plată prevăzute la alineatul (1) la o sumă 
echivalentă cu cel puțin 40 % din plafonul 
național sau regional stabilit în temeiul 
articolului 19 sau 20, după aplicarea 
reducerii lineare prevăzute la articolul 23 
alineatul (1).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1042
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton
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Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre care au aplicat 
schema de plată unică prevăzută în 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009 pot limita 
calcularea valorii unitare a drepturilor la 
plată prevăzute la alineatul (1) la o sumă 
echivalentă cu cel puțin 40 % din plafonul 
național sau regional stabilit în temeiul 
articolului 19 sau 20, după aplicarea 
reducerii lineare prevăzute la articolul 23 
alineatul (1).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1043
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre care au aplicat schema 
de plată unică prevăzută în Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 pot limita calcularea 
valorii unitare a drepturilor la plată 
prevăzute la alineatul (1) la o sumă 
echivalentă cu cel puțin 40 % din plafonul 
național sau regional stabilit în temeiul 
articolului 19 sau 20, după aplicarea 
reducerii lineare prevăzute la articolul 23 
alineatul (1).

(2) Statele membre care au aplicat schema 
de plată unică prevăzută în Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 pot limita calcularea 
valorii unitare a drepturilor la plată 
prevăzute la alineatul (1) în conformitate 
cu plafonul național sau regional stabilit în 
temeiul articolului 19 sau 20, după
aplicarea reducerii lineare prevăzute la 
articolul 23 alineatul (1).

Or. en

Justificare

Sprjinul per hectar trebuie să fie lăsat în continuare la discreția statelor membre, reflectând, 
prin urmare, diferențele dintre diversele tipuri de agricultură.
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Amendamentul 1044
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre care au aplicat schema 
de plată unică prevăzută în Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 pot limita calcularea 
valorii unitare a drepturilor la plată 
prevăzute la alineatul (1) la o sumă 
echivalentă cu cel puțin 40 % din plafonul 
național sau regional stabilit în temeiul 
articolului 19 sau 20, după aplicarea 
reducerii lineare prevăzute la articolul 23 
alineatul (1).

(2) Statele membre care au aplicat schema 
de plată unică prevăzută în Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 pot limita calcularea 
valorii unitare a drepturilor la plată 
prevăzute la alineatul (1) la o sumă 
echivalentă cu cel puțin 5 % din plafonul 
național sau regional stabilit în temeiul 
articolului 19 sau 20, după aplicarea 
reducerii lineare prevăzute la articolul 23 
alineatul (1). Statele membre pot să 
elimine progresiv plățile pe baza 
drepturilor deținute de fermierii implicați 
în 2013.

Or. en

Amendamentul 1045
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre care au aplicat schema 
de plată unică prevăzută în Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 pot limita calcularea 
valorii unitare a drepturilor la plată 
prevăzute la alineatul (1) la o sumă 
echivalentă cu cel puțin 40 % din plafonul 
național sau regional stabilit în temeiul 
articolului 19 sau 20, după aplicarea 
reducerii lineare prevăzute la articolul 23 
alineatul (1).

(2) Statele membre care au aplicat schema 
de plată unică prevăzută în Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 pot limita calcularea 
valorii unitare a drepturilor la plată, 
inclusiv a drepturilor speciale, prevăzute 
la alineatul (1) la o sumă echivalentă cu cel 
puțin 10 % din plafonul național sau 
regional stabilit în temeiul articolului 19 
sau 20, după aplicarea reducerii lineare 
prevăzute la articolul 23 alineatul (1).

Or. en
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Amendamentul 1046
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre care au aplicat schema 
de plată unică prevăzută în Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 pot limita calcularea 
valorii unitare a drepturilor la plată 
prevăzute la alineatul (1) la o sumă 
echivalentă cu cel puțin 40 % din plafonul 
național sau regional stabilit în temeiul 
articolului 19 sau 20, după aplicarea 
reducerii lineare prevăzute la articolul 23 
alineatul (1).

(2) Statele membre care au aplicat schema 
de plată unică prevăzută în Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 pot limita calcularea 
valorii unitare a drepturilor la plată,
inclusiv a drepturilor speciale, prevăzute 
la alineatul (1) la o sumă echivalentă cu cel 
puțin 10 % din plafonul național sau 
regional stabilit în temeiul articolului 19 
sau 20, după aplicarea reducerii lineare 
prevăzute la articolul 23 alineatul (1).

Or. pt

Amendamentul 1047
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre care au aplicat schema 
de plată unică prevăzută în Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 pot limita calcularea 
valorii unitare a drepturilor la plată 
prevăzute la alineatul (1) la o sumă 
echivalentă cu cel puțin 40 % din plafonul 
național sau regional stabilit în temeiul 
articolului 19 sau 20, după aplicarea 
reducerii lineare prevăzute la articolul 23 
alineatul (1).

(2) Statele membre care au aplicat schema 
de plată unică prevăzută în Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 pot limita calcularea 
valorii unitare a drepturilor la plată 
prevăzute la alineatul (1) la o sumă 
echivalentă cu cel puțin 10 % din plafonul 
național sau regional stabilit în temeiul 
articolului 19 sau 20, după aplicarea 
reducerii lineare prevăzute la articolul 23 
alineatul (1).

Or. es

Justificare

Este necesar să se garanteze o perioadă tranzitorie suficientă pentru ca renunțarea la 
referințele istorice în noul sistem de plată să nu creeze distorsiuni prea bruște între diversele 
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sectoare de producție.

Amendamentul 1048
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre care au aplicat schema 
de plată unică prevăzută în Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 pot limita calcularea 
valorii unitare a drepturilor la plată 
prevăzute la alineatul (1) la o sumă 
echivalentă cu cel puțin 40 % din plafonul 
național sau regional stabilit în temeiul 
articolului 19 sau 20, după aplicarea 
reducerii lineare prevăzute la articolul 23 
alineatul (1).

(2) Statele membre care au aplicat schema 
de plată unică prevăzută în Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 pot limita calcularea 
valorii unitare a drepturilor la plată 
prevăzute la alineatul (1) litera (a) la o 
sumă echivalentă cu cel puțin 10 % din 
plafonul național sau regional stabilit în 
temeiul articolului 19 sau 20, după 
aplicarea reducerii lineare prevăzute la 
articolul 23 alineatul (1).

Or. es

Justificare

Redistribuirea fondurilor care implică noul model de ajutoare între beneficiari și sectoare ar 
putea avea un impact mare și ar crea distorsiuni care trebuie abordate cu o precauție 
corespunzătoare. De aceea, sunt necesare utilizarea celor mai ample termene posibile și a 
unei mai mari flexibilități a instrumentelor specificate pentru perioada tranzitorie.

Amendamentul 1049
George Lyon, Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre care au aplicat schema 
de plată unică prevăzută în Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 pot limita calcularea 
valorii unitare a drepturilor la plată 
prevăzute la alineatul (1) la o sumă 
echivalentă cu cel puțin 40 % din plafonul 

(2) Statele membre care au aplicat schema 
de plată unică prevăzută în Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 pot limita calcularea 
valorii unitare a drepturilor la plată 
prevăzute la alineatul (1) la o sumă 
echivalentă cu cel puțin 10 % din plafonul 
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național sau regional stabilit în temeiul 
articolului 19 sau 20, după aplicarea 
reducerii lineare prevăzute la articolul 23 
alineatul (1).

național sau regional stabilit în temeiul 
articolului 19 sau 20, după aplicarea 
reducerii lineare prevăzute la articolul 23 
alineatul (1).

Or. en

Justificare

Un element important al tranziției este de a abandona flexibilitatea statelor membre pentru a 
adapta ritmul schimbărilor la circumstanțele speciale ale acestora. Având în vedere faptul că 
componenta de ecologizare are un efect de egalizare a plăților, propunerea din partea 
Comisiei de la acest alineat este prea ridicată.

Amendamentul 1050
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre care au aplicat schema 
de plată unică prevăzută în Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 pot limita calcularea
valorii unitare a drepturilor la plată 
prevăzute la alineatul (1) la o sumă 
echivalentă cu cel puțin 40 % din plafonul 
național sau regional stabilit în temeiul 
articolului 19 sau 20, după aplicarea 
reducerii lineare prevăzute la articolul 23 
alineatul (1).

(2) Statele membre care au aplicat schema 
de plată unică prevăzută în Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 pot limita calcularea 
valorii unitare a drepturilor la plată 
prevăzute la alineatul (1) la o sumă 
echivalentă cu cel puțin 10 % din plafonul 
național sau regional stabilit în temeiul 
articolului 19 sau 20, după aplicarea 
reducerii lineare prevăzute la articolul 23 
alineatul (1).

Or. es

Justificare

Utilizarea unor termene mai ample și a unei flexibilități mai mari a instrumentelor specificate 
în perioada tranzitorie. Ar trebui să se solicite calcularea valorii unitare a drepturilor la 
plată de bază inițiale pornind de la 90 % din ajutorul istoric individual utilizând doar 10 % 
din plafonul bugetar pentru RPB.

Amendamentul 1051
Giovanni La Via
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Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre care au aplicat schema 
de plată unică prevăzută în Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 pot limita calcularea 
valorii unitare a drepturilor la plată 
prevăzute la alineatul (1) la o sumă 
echivalentă cu cel puțin 40 % din plafonul 
național sau regional stabilit în temeiul 
articolului 19 sau 20, după aplicarea 
reducerii lineare prevăzute la articolul 23 
alineatul (1).

(2) Statele membre care au aplicat schema 
de plată unică prevăzută în Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 pot limita calcularea 
valorii unitare a drepturilor la plată 
prevăzute la alineatul (1) la o sumă 
echivalentă cu cel puțin 10 % din plafonul 
național sau regional stabilit în temeiul 
articolului 19 sau 20, după aplicarea 
reducerii lineare prevăzute la articolul 23 
alineatul (1).

Or. en

Justificare

Eliminarea a 40 % din valoarea drepturilor la plată pe baza referințelor istorice ar avea un 
impact dramatic asupra veniturilor multor fermieri. Fiind adăugată la reducerea de 30 % 
planificată pentru ecologizare, reducerea a 40 % din valoarea drepturilor la plată ar avea ca 
urmare o diminuare cu 58 % a bazei pe care sunt calculate drepturile la plată.

Amendamentul 1052
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propuse de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre care au aplicat schema 
de plată unică prevăzută în Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 pot limita calcularea 
valorii unitare a drepturilor la plată 
prevăzute la alineatul (1) la o sumă 
echivalentă cu cel puțin 40 % din plafonul 
național sau regional stabilit în temeiul 
articolului 19 sau 20, după aplicarea 
reducerii lineare prevăzute la articolul 23 
alineatul (1).

(2) Statele membre care au aplicat schema 
de plată unică prevăzută în Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 pot limita calcularea 
valorii unitare a drepturilor la plată 
prevăzute la alineatul (1) la o sumă 
echivalentă cu cel puțin 10 % din plafonul 
național sau regional stabilit în temeiul 
articolului 19 sau 20, după aplicarea 
reducerii lineare prevăzute la articolul 23 
alineatul (1).

Or. it
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Amendamentul 1053
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre care au aplicat schema 
de plată unică prevăzută în Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 pot limita calcularea 
valorii unitare a drepturilor la plată 
prevăzute la alineatul (1) la o sumă 
echivalentă cu cel puțin 40 % din plafonul 
național sau regional stabilit în temeiul 
articolului 19 sau 20, după aplicarea 
reducerii lineare prevăzute la articolul 23 
alineatul (1).

(2) Statele membre care au aplicat schema 
de plată unică prevăzută în Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 pot limita calcularea 
valorii unitare a drepturilor la plată 
prevăzute la alineatul (1) la o sumă 
echivalentă cu cel puțin 10 % din plafonul 
național sau regional stabilit în temeiul 
articolului 19 sau 20, după aplicarea 
reducerii lineare prevăzute la articolul 23 
alineatul (1).

Or. es

Justificare

Este necesar să se menționeze o tranziție mai lentă, având în vedere ca elementul ecologic al 
ajutorului este o plată cu titlu de rată fixă. În acest sens, ar trebui să se solicite calcularea 
valorii unitare a drepturilor la plată de bază inițiale pornind de la 90 % din ajutorul istoric 
individual utilizând doar 10 % din plafonul bugetar pentru RPB.

Amendamentul 1054
James Nicholson, Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre care au aplicat schema 
de plată unică prevăzută în Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 pot limita calcularea
valorii unitare a drepturilor la plată 
prevăzute la alineatul (1) la o sumă 
echivalentă cu cel puțin 40 % din plafonul 
național sau regional stabilit în temeiul 
articolului 19 sau 20, după aplicarea 

(2) Statele membre care au aplicat schema 
de plată unică prevăzută în Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 pot limita calcularea 
valorii unitare a drepturilor la plată 
prevăzute la alineatul (1) la o sumă 
echivalentă cu cel puțin 15 % din plafonul 
național sau regional stabilit în temeiul 
articolului 19 sau 20, după aplicarea 
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reducerii lineare prevăzute la articolul 23 
alineatul (1).

reducerii lineare prevăzute la articolul 23 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 1055
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre care au aplicat schema 
de plată unică prevăzută în Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 pot limita calcularea 
valorii unitare a drepturilor la plată 
prevăzute la alineatul (1) la o sumă 
echivalentă cu cel puțin 40 % din plafonul 
național sau regional stabilit în temeiul 
articolului 19 sau 20, după aplicarea 
reducerii lineare prevăzute la articolul 23 
alineatul (1).

(2) Statele membre care au aplicat schema 
de plată unică prevăzută în Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 pot limita calcularea 
valorii unitare a drepturilor la plată 
prevăzute la alineatul (1) la o sumă 
echivalentă cu cel puțin 15 % din plafonul 
național sau regional stabilit în temeiul 
articolului 19 sau 20, după aplicarea 
reducerii lineare prevăzute la articolul 23 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 1056
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre care au aplicat schema
de plată unică prevăzută în Regulamentul
(CE) nr. 73/2009 pot limita calcularea
valorii unitare a drepturilor la plată 
prevăzute la alineatul (1) la o sumă 
echivalentă cu cel puțin 40 % din plafonul 
național sau regional stabilit în temeiul 
articolului 19 sau 20, după aplicarea
reducerii lineare prevăzute la articolul 23 
alineatul (1).

(2) Statele membre pot decide ca 
diminuarea ajutorului pe care l-a primit 
un fermier să nu depășească un anumit 
interval, stabilit la 20 % în perioada 2014-
2020, fără a prejudicia vânzările și 
achizițiile efectuate de fermier în această 
perioadă. Această diminuare a ajutorului 
este calculată comparând, pe de o parte, 
valoarea totalității drepturilor la plata 
unică deținute de un fermier la 
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31 decembrie 2013 sau, după caz, ajutorul 
obținut de acest fermier conform 
campaniei 2013 din cadrul schemei de 
plată unică pe suprafață conform
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 și, pe de 
altă parte, valoarea drepturilor la plată 
atribuite fermierului în cauză la 
31 decembrie 2020 la care se adaugă o 
sumă calculată conform capitolului 2 
titlul III ale cărui condiții de eligibilitate 
fermierul le respectă sau nu.

Or. fr

Amendamentul 1057
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre care au aplicat schema
de plată unică prevăzută în Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 pot limita calcularea
valorii unitare a drepturilor la plată 
prevăzute la alineatul (1) la o sumă 
echivalentă cu cel puțin 40 % din plafonul 
național sau regional stabilit în temeiul 
articolului 19 sau 20, după aplicarea 
reducerii lineare prevăzute la articolul 23 
alineatul (1).

(2) Statele membre stabilesc valoarea 
unitară a drepturilor la plată în baza unor 
criteriilor obiective și nediscriminatorii. 
Ele pot majora, în special, valoarea 
primelor drepturi la plată alocate sau pot 
diferenția valoarea drepturilor la plată 
între terenul arabil, pajiștile permanente 
și culturile permanente.

Statele membre pot decide ca diminuarea 
ajutorului pe care l-a primit un fermier să 
nu depășească un anumit interval, stabilit 
la minim 20 % în perioada viitoare, fără a 
prejudicia vânzările și achizițiile efectuate 
de fermier în această perioadă. Această 
diminuare a ajutorului este calculată 
comparând, pe de o parte, valoarea totală 
a drepturilor la plata unică deținute de un 
fermier la 31 decembrie 2013 sau, după 
caz, ajutorul obținut de acest fermier 
conform campaniei 2013 din cadrul 
schemei de plată unică pe suprafață 
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conform Regulamentului (CE) nr. 73/2009 
și, pe de altă parte, valoarea drepturilor la 
plată atribuite fermierului în cauză la 
31 decembrie 2020, la care se adaugă o 
sumă calculată conform capitolului 2 
titlul III, indiferent dacă fermierul 
respectă sau nu condiții de eligibilitate.

Or. fr

Amendamentul 1058
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 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre care au aplicat schema 
de plată unică prevăzută în Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 pot limita calcularea 
valorii unitare a drepturilor la plată 
prevăzute la alineatul (1) la o sumă 
echivalentă cu cel puțin 40 % din plafonul 
național sau regional stabilit în temeiul 
articolului 19 sau 20, după aplicarea 
reducerii lineare prevăzute la articolul 23 
alineatul (1).

(2) Statele membre care au aplicat schema 
de plată unică prevăzută în Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 pot limita calcularea 
valorii unitare a drepturilor la plată 
prevăzute la alineatul (1) la o sumă 
echivalentă cu cel puțin 20 % din plafonul 
național sau regional stabilit în temeiul 
articolului 19 sau 20, după aplicarea 
reducerii lineare prevăzute la articolul 23 
alineatul (1).

Or. it

Amendamentul 1059
Alfreds Rubiks

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre care au aplicat schema 
de plată unică prevăzută în Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 pot limita calcularea 

(2) Statele membre care au aplicat schema 
de plată unică prevăzută în Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 pot limita calcularea 
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valorii unitare a drepturilor la plată 
prevăzute la alineatul (1) la o sumă 
echivalentă cu cel puțin 40 % din plafonul 
național sau regional stabilit în temeiul 
articolului 19 sau 20, după aplicarea 
reducerii lineare prevăzute la articolul 23 
alineatul (1). 

valorii unitare a drepturilor la plată 
prevăzute la alineatul (1) la o sumă 
echivalentă cu cel puțin 20 % din plafonul 
național sau regional stabilit în temeiul 
articolului 19 sau 20, după aplicarea 
reducerii lineare prevăzute la articolul 23 
alineatul (1).

Or. lv

Amendamentul 1060
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre care au aplicat schema 
de plată unică prevăzută în Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 pot limita calcularea 
valorii unitare a drepturilor la plată 
prevăzute la alineatul (1) la o sumă 
echivalentă cu cel puțin 40 % din plafonul 
național sau regional stabilit în temeiul 
articolului 19 sau 20, după aplicarea 
reducerii lineare prevăzute la articolul 23 
alineatul (1).

(2) Statele membre care au aplicat schema 
de plată unică prevăzută în Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 pot limita calcularea 
valorii unitare a drepturilor la plată 
prevăzute la alineatul (1) la o sumă 
echivalentă cu cel puțin 20 % din plafonul 
național sau regional stabilit în temeiul 
articolului 19 sau 20, după aplicarea 
reducerii lineare prevăzute la articolul 23 
alineatul (1).

Or. es

Amendamentul 1061
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre care au aplicat schema 
de plată unică prevăzută în Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 pot limita calcularea 
valorii unitare a drepturilor la plată 
prevăzute la alineatul (1) la o sumă 

(2) Statele membre care au aplicat schema 
de plată unică prevăzută în Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 pot limita calcularea 
valorii unitare a drepturilor la plată 
prevăzute la alineatul (1) la o sumă 
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echivalentă cu cel puțin 40 % din plafonul 
național sau regional stabilit în temeiul 
articolului 19 sau 20, după aplicarea 
reducerii lineare prevăzute la articolul 23 
alineatul (1).

echivalentă cu cel puțin 30 % din plafonul 
național sau regional stabilit în temeiul 
articolului 19 sau 20, după aplicarea 
reducerii lineare prevăzute la articolul 23 
alineatul (1).

Or. it

Amendamentul 1062
Robert Dušek

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre care au aplicat schema 
de plată unică prevăzută în Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 pot limita calcularea 
valorii unitare a drepturilor la plată 
prevăzute la alineatul (1) la o sumă 
echivalentă cu cel puțin 40 % din plafonul 
național sau regional stabilit în temeiul 
articolului 19 sau 20, după aplicarea 
reducerii lineare prevăzute la articolul 23 
alineatul (1).

(2) Statele membre pot limita calcularea 
valorii unitare a drepturilor la plată 
prevăzute la alineatul (1) la o sumă 
echivalentă cu cel puțin 40 % din plafonul 
național sau regional stabilit în temeiul 
articolului 19 sau 20, după aplicarea 
reducerii lineare prevăzute la articolul 23 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 1063
Csaba Sándor Tabajdi

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre care au aplicat schema 
de plată unică prevăzută în Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 pot limita calcularea 
valorii unitare a drepturilor la plată 
prevăzute la alineatul (1) la o sumă 
echivalentă cu cel puțin 40 % din plafonul 
național sau regional stabilit în temeiul 

(2) Statele membre pot limita calcularea 
valorii unitare a drepturilor la plată 
prevăzute la alineatul (1) la o sumă 
echivalentă cu cel puțin 40 % din plafonul 
național sau regional stabilit în temeiul 
articolului 19 sau 20, după aplicarea 
reducerii lineare prevăzute la articolul 23 
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articolului 19 sau 20, după aplicarea 
reducerii lineare prevăzute la articolul 23 
alineatul (1).

alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 1064
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre care au aplicat schema 
de plată unică prevăzută în Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 pot limita calcularea 
valorii unitare a drepturilor la plată 
prevăzute la alineatul (1) la o sumă 
echivalentă cu cel puțin 40 % din plafonul 
național sau regional stabilit în temeiul 
articolului 19 sau 20, după aplicarea 
reducerii lineare prevăzute la articolul 23 
alineatul (1).

(2) Statele membre pot limita calcularea 
valorii unitare a drepturilor la plată 
prevăzute la alineatul (1) la o sumă 
echivalentă cu cel puțin 40 % din plafonul 
național sau regional stabilit în temeiul 
articolului 19 sau 20, după aplicarea 
reducerii lineare prevăzute la articolul 23 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 1065
Jill Evans

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prin derogare de la alineatul (2) de la 
acest articol, statele membre sau regiunile 
care au stabilit un registru fix al tuturor 
terenurilor eligibile pentru plăți directe, 
declarate ca atare în cererile făcute în 
conformitate cu articolul 74 alineatul (1) 
din Regulamentul (UE) nr. XXX (HZ) 
pentru anul de cerere 2014 (denumite în 
continuare „hectare eligibile”), pot reduce 



PE492.793v01-00 70/169 AM\907854RO.doc

RO

anual valoarea unitară a drepturilor la 
plată astfel încât valorile tuturor 
drepturilor să devină zero în anul 
menționat la alineatul (5) de la acest 
articol. Atunci când o astfel de derogare 
este implementată, statele membre sau 
regiunile fac plăți suplimentare 
fermierilor aparținând zonei din care fac 
parte hectarele eligibile declarate ca fiind 
înmulțite cu plafonul național sau 
regional stabilit în temeiul articolului 19 
sau 20, după aplicarea reducerii lineare 
prevăzute la articolul 23 alineatul (1), 
împărțit la numărul de hectare eligibile 
din statul membru sau din regiune.

Or. en

Amendamentul 1066
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre care recurg la 
posibilitatea prevăzută la alineatul (2) 
utilizează partea din plafon care rămâne 
după aplicarea alineatului respectiv 
pentru a majora valoarea drepturilor la 
plată în cazul în care valoarea totală a 
drepturilor la plată deținute de un fermier 
în cadrul schemei de plată de bază, 
calculată în conformitate cu alineatul (2), 
este mai mică decât valoarea totală a 
drepturilor la plată, inclusiv a drepturilor 
speciale, pe care acesta le deținea la 31 
decembrie 2013 în cadrul schemei de 
plată unică în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009. În acest 
scop, valoarea unitară națională sau 
regională a fiecărui drept la plată deținut 
de fermierul în cauză trebuie majorată cu 
un procent din diferența dintre valoarea 
totală a drepturilor la plată din cadrul 

eliminat



AM\907854RO.doc 71/169 PE492.793v01-00

RO

schemei de plată de bază, calculată în 
conformitate cu alineatul (2), și valoarea 
totală a drepturilor la plată, inclusiv a 
drepturilor speciale, pe care fermierul în 
cauză le deținea la 31 decembrie 2013 în 
cadrul schemei de plată unică în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
73/2009.
Pentru calcularea majorării, statul 
membru poate lua în considerare și 
sprijinul acordat în anul calendaristic 
2013 în temeiul articolului 52, al 
articolului 53 alineatul (1) și al articolului 
68 alineatul (1) litera (b) din 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu 
condiția ca statul membru respectiv să fi 
decis să nu aplice, în sectoarele relevante, 
sprijinul cuplat facultativ acordat în 
temeiul titlului IV din prezentul 
regulament.
În scopul aplicării primului paragraf, se 
consideră că un agricultor deține drepturi 
la plată la 31 decembrie 2013 dacă 
drepturile la plată i-au fost alocate sau 
transferate definitiv până la acea dată.

Or. en

Amendamentul 1067
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre care recurg la 
posibilitatea prevăzută la alineatul (2) 
utilizează partea din plafon care rămâne 
după aplicarea alineatului respectiv 
pentru a majora valoarea drepturilor la 
plată în cazul în care valoarea totală a 
drepturilor la plată deținute de un fermier 
în cadrul schemei de plată de bază, 
calculată în conformitate cu alineatul (2), 

eliminat



PE492.793v01-00 72/169 AM\907854RO.doc

RO

este mai mică decât valoarea totală a 
drepturilor la plată, inclusiv a drepturilor 
speciale, pe care acesta le deținea la 31 
decembrie 2013 în cadrul schemei de 
plată unică în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009. În acest 
scop, valoarea unitară națională sau 
regională a fiecărui drept la plată deținut 
de fermierul în cauză trebuie majorată cu 
un procent din diferența dintre valoarea 
totală a drepturilor la plată din cadrul 
schemei de plată de bază, calculată în 
conformitate cu alineatul (2), și valoarea 
totală a drepturilor la plată, inclusiv a 
drepturilor speciale, pe care fermierul în 
cauză le deținea la 31 decembrie 2013 în 
cadrul schemei de plată unică în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
73/2009.
Pentru calcularea majorării, statul 
membru poate lua în considerare și 
sprijinul acordat în anul calendaristic 
2013 în temeiul articolului 52, al 
articolului 53 alineatul (1) și al articolului 
68 alineatul (1) litera (b) din 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu 
condiția ca statul membru respectiv să fi 
decis să nu aplice, în sectoarele relevante, 
sprijinul cuplat facultativ acordat în 
temeiul titlului IV din prezentul 
regulament.
În scopul aplicării primului paragraf, se 
consideră că un agricultor deține drepturi 
la plată la 31 decembrie 2013 dacă 
drepturile la plată i-au fost alocate sau 
transferate definitiv până la acea dată.

Or. en

Amendamentul 1068
Diane Dodds, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre care recurg la 
posibilitatea prevăzută la alineatul (2) 
utilizează partea din plafon care rămâne 
după aplicarea alineatului respectiv 
pentru a majora valoarea drepturilor la 
plată în cazul în care valoarea totală a 
drepturilor la plată deținute de un fermier 
în cadrul schemei de plată de bază, 
calculată în conformitate cu alineatul (2), 
este mai mică decât valoarea totală a 
drepturilor la plată, inclusiv a drepturilor 
speciale, pe care acesta le deținea la 31 
decembrie 2013 în cadrul schemei de
plată unică în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009. În acest 
scop, valoarea unitară națională sau 
regională a fiecărui drept la plată deținut 
de fermierul în cauză trebuie majorată cu 
un procent din diferența dintre valoarea 
totală a drepturilor la plată din cadrul 
schemei de plată de bază, calculată în 
conformitate cu alineatul (2), și valoarea 
totală a drepturilor la plată, inclusiv a 
drepturilor speciale, pe care fermierul în 
cauză le deținea la 31 decembrie 2013 în 
cadrul schemei de plată unică în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
73/2009.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1069
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre care recurg la 
posibilitatea prevăzută la alineatul (2) 
utilizează partea din plafon care rămâne 
după aplicarea alineatului respectiv pentru 

(3) Statele membre care recurg la 
posibilitatea prevăzută la alineatul (2) pot 
utiliza partea din plafon care rămâne după 
aplicarea alineatului respectiv pentru a 
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a majora valoarea drepturilor la plată în 
cazul în care valoarea totală a drepturilor la 
plată deținute de un fermier în cadrul 
schemei de plată de bază, calculată în 
conformitate cu alineatul (2), este mai mică 
decât valoarea totală a drepturilor la plată, 
inclusiv a drepturilor speciale, pe care 
acesta le deținea la 31 decembrie 2013 în 
cadrul schemei de plată unică în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
73/2009. În acest scop, valoarea unitară 
națională sau regională a fiecărui drept la 
plată deținut de fermierul în cauză trebuie
majorată cu un procent din diferența dintre 
valoarea totală a drepturilor la plată din 
cadrul schemei de plată de bază, calculată 
în conformitate cu alineatul (2), și valoarea 
totală a drepturilor la plată, inclusiv a 
drepturilor speciale, pe care fermierul în 
cauză le deținea la 31 decembrie 2013 în 
cadrul schemei de plată unică în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
73/2009.

majora valoarea drepturilor la plată în 
cazul în care valoarea totală a drepturilor la 
plată deținute de un fermier în cadrul 
schemei de plată de bază, calculată în 
conformitate cu alineatul (2), este mai mică 
decât valoarea totală a drepturilor la plată, 
inclusiv a drepturilor speciale, pe care 
acesta le deținea la 31 decembrie 2013 în 
cadrul schemei de plată unică în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
73/2009. În acest scop, valoarea unitară 
națională sau regională a fiecărui drept la 
plată deținut de fermierul în cauză poate fi 
majorată cu un procent din diferența dintre 
valoarea totală a drepturilor la plată din 
cadrul schemei de plată de bază, calculată 
în conformitate cu alineatul (2), și valoarea 
totală a drepturilor la plată, inclusiv a 
drepturilor speciale, pe care fermierul în 
cauză le deținea la 31 decembrie 2013 în 
cadrul schemei de plată unică în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
73/2009.

Or. en

Justificare

Sprjinul per hectar trebuie să fie lăsat în continuare la discreția statelor membre, reflectând, 
prin urmare, diferențele dintre diversele tipuri de agricultură.

Amendamentul 1070
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, Salvatore 
Caronna

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre care recurg la 
posibilitatea prevăzută la alineatul (2) 
utilizează partea din plafon care rămâne 
după aplicarea alineatului respectiv pentru 

(3) Statele membre care recurg la 
posibilitatea prevăzută la alineatul (2) 
utilizează partea din plafon care rămâne 
după aplicarea alineatului respectiv pentru 
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a majora valoarea drepturilor la plată în 
cazul în care valoarea totală a drepturilor la 
plată deținute de un fermier în cadrul 
schemei de plată de bază, calculată în 
conformitate cu alineatul (2), este mai mică 
decât valoarea totală a drepturilor la plată, 
inclusiv a drepturilor speciale, pe care 
acesta le deținea la 31 decembrie 2013 în 
cadrul schemei de plată unică în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
73/2009. În acest scop, valoarea unitară 
națională sau regională a fiecărui drept la 
plată deținut de fermierul în cauză trebuie 
majorată cu un procent din diferența dintre 
valoarea totală a drepturilor la plată din 
cadrul schemei de plată de bază, calculată 
în conformitate cu alineatul (2), și valoarea 
totală a drepturilor la plată, inclusiv a 
drepturilor speciale, pe care fermierul în 
cauză le deținea la 31 decembrie 2013 în 
cadrul schemei de plată unică în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 73/2009.

a majora valoarea drepturilor la plată în 
cazul în care valoarea totală a drepturilor la 
plată deținute de un fermier în cadrul 
schemei de plată de bază, calculată în 
conformitate cu alineatul (2), este mai mică 
decât valoarea totală a drepturilor la plată, 
inclusiv a drepturilor speciale, pe care 
acesta le-a activat în 2013 în cadrul
schemei de plată unică în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009. În acest 
scop, valoarea unitară națională sau 
regională a fiecărui drept la plată deținut de 
fermierul în cauză trebuie majorată cu un 
procent din diferența dintre valoarea totală 
a drepturilor la plată din cadrul schemei de 
plată de bază, calculată în conformitate cu 
alineatul (2), și valoarea totală a drepturilor 
la plată, inclusiv a drepturilor speciale, pe 
care fermierul în cauză le-a activat în 2013
în cadrul schemei de plată unică în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 73/2009.

Or. it

Amendamentul 1071
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre care recurg la 
posibilitatea prevăzută la alineatul (2) 
utilizează partea din plafon care rămâne 
după aplicarea alineatului respectiv pentru 
a majora valoarea drepturilor la plată în 
cazul în care valoarea totală a drepturilor la 
plată deținute de un fermier în cadrul 
schemei de plată de bază, calculată în 
conformitate cu alineatul (2), este mai mică 
decât valoarea totală a drepturilor la plată, 
inclusiv a drepturilor speciale, pe care
acesta le deținea la 31 decembrie 2013 în 

(3) Statele membre care recurg la 
posibilitatea prevăzută la alineatul (2) 
utilizează partea din plafon care rămâne 
după aplicarea alineatului respectiv pentru 
a majora valoarea drepturilor la plată în 
cazul în care valoarea totală a drepturilor la 
plată deținute de un fermier în cadrul 
schemei de plată de bază, calculată în
conformitate cu alineatul (2), este mai mică 
decât valoarea totală a drepturilor la plată, 
inclusiv a drepturilor speciale, a căror 
activare acesta a solicitat-o în 2013 în 
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cadrul schemei de plată unică în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
73/2009. În acest scop, valoarea unitară 
națională sau regională a fiecărui drept la 
plată deținut de agricultorul în cauză 
trebuie majorată cu un procent din 
diferența dintre valoarea totală a drepturilor 
la plată din cadrul schemei de plată de 
bază, calculată în conformitate cu alineatul 
(2) din prezentul articol, și valoarea totală a 
drepturilor la plată, inclusiv a drepturilor 
speciale, pe care agricultorul în cauză le
deținea la 31 decembrie 2013 în cadrul 
schemei de plată unică în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

cadrul schemei de plată unică în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
73/2009. În acest scop, valoarea unitară 
națională sau regională a fiecărui drept la 
plată deținut de agricultorul în cauză 
trebuie majorată cu un procent din 
diferența dintre valoarea totală a drepturilor 
la plată din cadrul schemei de plată de 
bază, calculată în conformitate cu alineatul 
(2) din prezentul articol, și valoarea totală a 
drepturilor la plată, inclusiv a drepturilor 
speciale, pe care agricultorul în cauză le-a 
activat în 2013 în cadrul schemei de plată 
unică în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

Or. fr

Justificare

Convergența trebuie să se aplice în cazul fermierului care și-a activat drepturile în 2013. 
Poate exista o diferență între agricultorul care și-a activat drepturile în 2013 și exploatațiile 
agricole care dețin drepturile în cauză la 31 decembrie 2013. 

Amendamentul 1072
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre care recurg la 
posibilitatea prevăzută la alineatul (2) 
utilizează partea din plafon care rămâne 
după aplicarea alineatului respectiv pentru
a majora valoarea drepturilor la plată în 
cazul în care valoarea totală a drepturilor la 
plată deținute de un fermier în cadrul 
schemei de plată de bază, calculată în 
conformitate cu alineatul (2), este mai mică 
decât valoarea totală a drepturilor la plată, 
inclusiv a drepturilor speciale, pe care 
acesta le deținea la 31 decembrie 2013 în 
cadrul schemei de plată unică în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 

(3) Statele membre care recurg la 
posibilitatea prevăzută la alineatul (2) 
utilizează partea din plafon care rămâne 
după aplicarea alineatului respectiv pentru 
a majora valoarea drepturilor la plată în 
cazul în care valoarea totală a drepturilor la 
plată deținute de un fermier în cadrul 
schemei de plată de bază, calculată în 
conformitate cu alineatul (2), este mai mică 
decât valoarea totală a drepturilor la plată, 
inclusiv a drepturilor speciale, pe care 
acesta le deținea la 31 decembrie 2013 în 
cadrul schemei de plată unică existente, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
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73/2009. În acest scop, valoarea unitară 
națională sau regională a fiecărui drept la 
plată deținut de fermierul în cauză trebuie 
majorată cu un procent din diferența dintre 
valoarea totală a drepturilor la plată din 
cadrul schemei de plată de bază, calculată 
în conformitate cu alineatul (2), și valoarea 
totală a drepturilor la plată, inclusiv a 
drepturilor speciale, pe care fermierul în 
cauză le deținea la 31 decembrie 2013 în 
cadrul schemei de plată unică în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
73/2009.

73/2009. În acest scop, valoarea unitară 
națională sau regională a fiecărui drept la 
plată deținut de fermierul în cauză trebuie 
majorată cu un procent din diferența dintre 
valoarea totală a drepturilor la plată din 
cadrul noii scheme de plată unică, 
calculată în conformitate cu alineatul (2), și 
valoarea totală a drepturilor la plată, 
inclusiv a drepturilor speciale, pe care 
fermierul în cauză le deținea la 31 
decembrie 2013 în cadrul schemei de plată 
unică existente în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

Or. en

Amendamentul 1073
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre care recurg la 
posibilitatea prevăzută la alineatul (2) 
utilizează partea din plafon care rămâne 
după aplicarea alineatului respectiv pentru 
a majora valoarea drepturilor la plată în 
cazul în care valoarea totală a drepturilor la 
plată deținute de un fermier în cadrul 
schemei de plată de bază, calculată în 
conformitate cu alineatul (2), este mai mică 
decât valoarea totală a drepturilor la plată, 
inclusiv a drepturilor speciale, pe care 
acesta le deținea la 31 decembrie 2013 în 
cadrul schemei de plată unică în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
73/2009. În acest scop, valoarea unitară 
națională sau regională a fiecărui drept la 
plată deținut de fermierul în cauză trebuie 
majorată cu un procent din diferența dintre 
valoarea totală a drepturilor la plată din 
cadrul schemei de plată de bază, calculată 
în conformitate cu alineatul (2), și valoarea 
totală a drepturilor la plată, inclusiv a 

(3) Statele membre care recurg la 
posibilitatea prevăzută la alineatul (2) 
utilizează partea din plafon care rămâne 
după aplicarea alineatului respectiv pentru
a majora valoarea drepturilor la plată în 
cazul în care valoarea totală a drepturilor la 
plată deținute de un fermier în cadrul 
schemei de plată de bază, calculată în 
conformitate cu alineatul (2), este mai mică 
decât valoarea totală a drepturilor la plată, 
inclusiv a drepturilor speciale, pe care 
acesta le deținea la 31 decembrie 2013 în 
cadrul schemei de plată unică în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
73/2009. În acest scop, valoarea unitară 
națională sau regională a fiecărui drept la 
plată deținut de fermierul în cauză trebuie 
majorată cu un procent din diferența dintre 
valoarea totală a drepturilor la plată din 
cadrul schemei de plată de bază, calculată 
în conformitate cu alineatul (2), și valoarea 
totală a drepturilor la plată, inclusiv a 
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drepturilor speciale, pe care fermierul în 
cauză le deținea la 31 decembrie 2013 în 
cadrul schemei de plată unică în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
73/2009.

drepturilor speciale, pe care fermierul în 
cauză le deținea la 31 decembrie 2013 în 
cadrul schemei de plată unică în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
73/2009. Aplicabilitatea trebuie inclusă și 
pentru micii fermieri, deoarece aceștia 
aduc beneficii de mediu.

Or. ro

Amendamentul 1074
Diane Dodds, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă se aplică, la nivel regional, statele 
membre decid cu privire la modificările 
anuale care vor fi făcute asupra 
drepturilor.

Or. en

Amendamentul 1075
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă se aplică, la nivel regional, statele 
membre, decid cu privire la modificările 
anuale care vor fi făcute asupra 
drepturilor.

Or. en

Amendamentul 1076
Carlo Fidanza
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Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot majora pragurile 
pentru plafoanele naționale menționate la 
articolul 33 alineatul (1), cu scopul de a 
da prioritate unor beneficiari selectați la 
nivel național, în sensul definiției 
fermierilor activi, pe baza unor criterii 
obiective și nediscriminatorii. Decizia 
respectivă este notificată Comisiei înainte 
de 1 august 2013.

Or. it

Amendamentul 1077
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru calcularea majorării, statul 
membru poate lua în considerare și 
sprijinul acordat în anul calendaristic 
2013 în temeiul articolului 52, al 
articolului 53 alineatul (1) și al articolului 
68 alineatul (1) litera (b) din 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu 
condiția ca statul membru respectiv să fi 
decis să nu aplice, în sectoarele relevante, 
sprijinul cuplat facultativ acordat în 
temeiul titlului IV din prezentul 
regulament.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1078
Robert Dušek



PE492.793v01-00 80/169 AM\907854RO.doc

RO

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru calcularea majorării, statul membru 
poate lua în considerare și sprijinul acordat 
în anul calendaristic 2013 în temeiul 
articolului 52, al articolului 53 alineatul (1) 
și al articolului 68 alineatul (1) litera (b) 
din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu 
condiția ca statul membru respectiv să fi 
decis să nu aplice, în sectoarele relevante, 
sprijinul cuplat facultativ acordat în 
temeiul titlului IV din prezentul 
regulament.

Pentru calcularea majorării, statul membru 
poate lua în considerare și sprijinul acordat 
în anul calendaristic 2013 în temeiul 
articolului 52, al articolului 53 
alineatul (1), al articolului 68 alineatul (1) 
litera (b) și în anul calendaristic 2010 în 
conformitate cu articolul 132 din 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu 
condiția ca statul membru respectiv să fi 
decis să nu aplice, în sectoarele relevante, 
sprijinul cuplat facultativ acordat în 
temeiul titlului IV din prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 1079
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru calcularea majorării, statul membru 
poate lua în considerare și sprijinul acordat 
în anul calendaristic 2013 în temeiul 
articolului 52, al articolului 53 alineatul (1) 
și al articolului 68 alineatul (1) litera (b) 
din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu 
condiția ca statul membru respectiv să fi 
decis să nu aplice, în sectoarele relevante, 
sprijinul cuplat facultativ acordat în 
temeiul titlului IV din prezentul 
regulament.

Pentru calcularea majorării, statul membru 
poate lua în considerare și sprijinul acordat 
în anul calendaristic 2013 în temeiul 
articolului 52, al articolului 53 
alineatul (1), al articolului 68 alineatul (1) 
litera (b) și în anul calendaristic 2010 în 
conformitate cu articolul 132, din 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu 
condiția ca statul membru respectiv să fi 
decis să nu aplice, în sectoarele relevante, 
sprijinul cuplat facultativ acordat în 
temeiul titlului IV din prezentul 
regulament.

Or. en
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Amendamentul 1080
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul aplicării primului paragraf, se 
consideră că un agricultor deține drepturi 
la plată la 31 decembrie 2013 dacă 
drepturile la plată i-au fost alocate sau 
transferate definitiv până la acea dată.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1081
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Algirdas Saudargas, Tunne Kelam, Inese Vaidere, 
Kristiina Ojuland

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru calcularea valorii drepturilor, 
statele membre care au aplicat schema de 
plată unică pe suprafață la calcularea 
majorării menționate la alineatul (3) pot 
lua în considerare valoarea totală a 
SPUS, plățile separate (2011), (2012) sau 
(2013), sprijinul specific conform 
articolului 68 alineatul (1b) și/sau 
articolului 68 alineatul (1) litera (c) 
acordate fermierilor acestora în (2012) 
sau (2013) și plățile directe 
complementare naționale (2010) sau 
(2013) sau pot stabili altfel conform 
valorilor unitare ale drepturilor la plată 
pentru hectarele de teren arabil, pășune și 
pășune extensivă.

Or. en
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Amendamentul 1082
Juozas Imbrasas

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru calcularea valorii drepturilor, 
statele membre care au aplicat schema de 
plată unică pe suprafață la calcularea 
creșterii menționate la alineatul (3) pot 
lua în considerare valoarea totală a 
SPUS, plățile separate (2011), (2012) sau 
(2013), sprijinul specific conform 
articolului 68 alineatul (1b) și/sau 
articolului 68 alineatul (1) litera (c) 
acordate fermierilor acestora în (2012) 
sau (2013) și plățile directe 
complementare naționale (2010) sau 
(2013) sau pot stabili astfel conform 
valorilor unitare ale drepturilor la plată 
pentru hectarele de teren arabil, pășune și 
pășune extensivă.

Or. en

Amendamentul 1083
Csaba Sándor Tabajdi

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru calcularea valorii drepturilor, 
statele membre care au aplicat schema de 
plată unică pe suprafață la calcularea 
majorării menționate la alineatul (3) pot 
lua în considerare valoarea totală a 
SPUS, plățile separate, sprijinul specific 
conform articolului 68 alineatul (1b) 
și/sau articolului 68 alineatul (1) litera (c) 
acordate fermierilor acestora în (2012) 
sau (2013) și plățile directe 
complementare naționale (2010) sau 
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(2013).

Or. en

Amendamentul 1084
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada, Mariya Gabriel, Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre care au aplicat 
schema de plată unică pe suprafață și 
care folosesc posibilitatea prevăzută la 
alineatul (2) utilizează partea de plafon 
rămasă după aplicarea alineatului 
respectiv pentru a crește, pe baza unor 
criterii obiective și nediscriminatorii, 
valoarea drepturilor la plată alocate 
fermierilor care au primit în 2012 plăți 
directe naționale complementare sau plăți 
separate.

Or. en

Justificare

Statele membre care aplică SPUS ar trebui, de asemenea, să aibă posibilitatea de a face 
distincția între valoarea plăților în rândul fermierilor, în mod similar statelor membre cu 
SPU istorice.

Amendamentul 1085
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Contrar articolului 22 alineatul (3), 
statele membre pot decide să ajusteze 
calculul la care se face referire la 
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articolul 22 alineatul (3) fără a lua în 
considerare drepturile speciale pe care le-
a deținut fermierul la 31 decembrie 2013. 
Statele membre care se folosesc de 
prezentul articol 22 alineatul (3a) pot, de 
asemenea, să mărească valoarea unitară 
a drepturilor la plată ale fermierilor care 
au activat drepturi speciale în 2013. 
Această creștere poate ajunge până la cel 
mult valoarea corespunzătoare plății de 
bază pe care fermierul a primit-o pe baza 
drepturilor speciale în 2013. Comisia, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare, adoptă norme privind valoarea 
maximă disponibilă după aplicarea 
articolului 22 alineatul (2), dacă un stat 
membru aplică atât articolul 22 
alineatul (3), cât și articolul 22 
alineatul (3a), privind cuantumul creșterii 
valorii unitare a dreptului la plată, a 
transferurilor și a activităților minime 
necesare pe care fermierul trebuie să le 
respecte pentru a primi valoarea mărită a 
dreptului la plată în conformitate cu 
prezentul articol 22 alineatul (3a). 
Articolul 22 alineatele (5) și (6) se aplică 
mutatis mutandis la articolul 22 
alineatul (3a).

Or. en

Amendamentul 1086
Milan Zver

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) pot diferi în funcție de utilizarea 
terenului;

Or. sl
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Amendamentul 1087
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre care, în conformitate 
cu articolul 18 alineatele (1) și (2), decid 
să își păstreze drepturile la plată existente 
pot calcula valoarea drepturilor la plată 
deținute de un fermier ca valoare 
uniformă per drept la plată sau prin 
ajustarea valorii drepturilor la plată 
existente.

Or. en

Justificare

Statele membre care operează un model regional și care decid să își păstreze drepturile la 
plată existente ar trebui să aibă, de asemenea, posibilitatea de a trece la rata fixă conform 
unor decizii anterioare ale acestora.

Amendamentul 1088
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Începând cel târziu cu anul de cerere 
2019, toate drepturile la plată dintr-un stat 
membru sau, în cazul aplicării articolului 
20, dintr-o regiune au o valoare unitară 
uniformă.

(5) Nivelul sprijinului direct per hectar 
dintr-un stat membru ar trebui să se 
apropie în mod progresiv de utilizarea 
aceluiași mecanism cu cel aplicat 
convergenței în rândul statelor membre.

Or. en

Justificare

Astfel încât fermierii să poată beneficia de o perioadă mai lungă de adaptare.
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Amendamentul 1089
Mairead McGuinness, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Începând cel târziu cu anul de cerere 
2019, toate drepturile la plată dintr-un stat 
membru sau, în cazul aplicării articolului 
20, dintr-o regiune trebuie să aibă o 
valoare unitară uniformă.

(5) Începând cel târziu cu anul de cerere 
2019, toate drepturile la plată dintr-un stat 
membru sau, în cazul aplicării articolului 
20, dintr-o regiune pot să aibă o valoare 
unitară uniformă.

Or. en

Amendamentul 1090
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Începând cel târziu cu anul de cerere 
2019, toate drepturile la plată dintr-un stat 
membru sau, în cazul aplicării articolului 
20, dintr-o regiune trebuie să aibă o 
valoare unitară uniformă.

(5) Începând cel târziu cu anul de cerere 
2019, toate drepturile la plată dintr-un stat 
membru sau, în cazul aplicării articolului 
20, dintr-o regiune pot să aibă o valoare 
unitară uniformă.

Or. en

Justificare

Sprjinul per hectar trebuie să fie lăsat în continuare la discreția statelor membre, reflectând, 
prin urmare, diferențele dintre diferitele tipuri de agricultură.

Amendamentul 1091
Liam Aylward

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Începând cel târziu cu anul de cerere 
2019, toate drepturile la plată dintr-un stat 
membru sau, în cazul aplicării articolului 
20, dintr-o regiune au o valoare unitară 
uniformă.

(5) Începând cu anul de cerere stabilit de 
statul membru și convenit împreună cu 
Comisia, toate drepturile la plată dintr-un 
stat membru sau, în cazul aplicării 
articolului 20, dintr-o regiune sunt ajustate 
pentru a avea o valoare unitară uniformă; 
ținând cont de impactul din fiecare stat 
membru și necesitatea de a evita 
perturbarea extremă a capacității de 
producție a agriculturii în statul membru. 

Or. en

Amendamentul 1092
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Începând cel târziu cu anul de cerere 
2019, toate drepturile la plată dintr-un stat 
membru sau, în cazul aplicării articolului 
20, dintr-o regiune au o valoare unitară 
uniformă.

(5) Începând cel târziu cu anul de 
cerere 2021, toate drepturile la plată dintr-
un stat membru sau, în cazul aplicării 
articolului 20, dintr-o regiune:

(a) au o valoare unitară uniformă în 
conformitate cu articolul 22 alineatul (1);
(b) au o valoare unitară care derivă din 
valoarea unitară medie cu un procent 
maxim de 50 %.

Or. en

Amendamentul 1093
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Începând cel târziu cu anul de cerere 
2019, toate drepturile la plată dintr-un stat 
membru sau, în cazul aplicării articolului 
20, dintr-o regiune trebuie să aibă o valoare 
unitară uniformă.

(5) Începând cel târziu cu anul de cerere 
2021, toate drepturile la plată dintr-un stat 
membru sau, în cazul aplicării articolului 
20, dintr-o regiune trebuie să aibă fie o 
valoare unitară uniformă, în conformitate 
cu articolul 22 alineatul (1), fie o valoare 
care se diferențiază cu un anumit procent
de valoarea medie în sensul articolului 22 
alineatul (1).

Or. fr

Justificare

Trebuie lăsată o anumită flexibilitate statelor membre în vederea determinării ritmului și a 
punctului final al reformei. Este vorba despre a aplica plăților directe metoda „tunel” 
utilizată pentru convergența între statele membre.

Amendamentul 1094
Milan Zver

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Începând cel târziu cu anul de cerere 
2019, toate drepturile la plată dintr-un stat 
membru sau, în cazul aplicării articolului 
20, dintr-o regiune au o valoare unitară 
uniformă.

(5) Începând cel târziu cu anul de cerere 
2021, toate drepturile la plată dintr-un stat 
membru sau, în cazul aplicării articolului 
20, dintr-o regiune au o valoare unitară 
uniformă. Fără a se aduce atingere 
dispozițiilor alineatului anterior, în cazul 
aplicării articolului 22 alineatul (1) al 
doilea paragraf, toate drepturile la plată 
într-un stat membru sau regiune au valori 
unitare uniforme pentru terenul arabil, 
pajiști și pășuni permanente.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să mențină posibilitatea de a avea plăți diferite per hectar de teren 
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arabil și pășune permanentă, la fel ca în cazul articolului 49 din Regulamentul (CE) nr. 
73/2009 al Consiliului.

Amendamentul 1095
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Începând cel târziu cu anul de cerere 
2019, toate drepturile la plată dintr-un stat 
membru sau, în cazul aplicării articolului 
20, dintr-o regiune au o valoare unitară 
uniformă.

(5) Începând cel târziu cu anul de cerere 
2021, toate drepturile la plată dintr-un stat 
membru sau, în cazul aplicării articolului 
20, dintr-o regiune ar trebui să aibă o 
valoare unitară uniformă.

Or. en

Amendamentul 1096
George Lyon, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent Johansson
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Începând cel târziu cu anul de cerere 
2019, toate drepturile la plată dintr-un stat 
membru sau, în cazul aplicării articolului 
20, dintr-o regiune au o valoare unitară 
uniformă.

(5) Începând cel târziu cu anul de cerere 
2021, toate drepturile la plată dintr-un stat 
membru sau, în cazul aplicării articolului 
20, dintr-o regiune au o valoare unitară 
uniformă.

Or. en

Justificare

Un element important pentru ca trecerea la un model regional să aibă succes este de a 
acorda suficient timp fermierilor să își adapteze afacerea și activitățile la noua situație în 
ceea ce privește drepturilor lor la plată, în special în cazurile în care are loc o redistribuire
semnificativă în rândul sectoarelor și al modelelor de producție. Perioada de cinci ani 
propusă de Comisie nu este suficient de mare, având în vedere experiența din statele membre 
în care trecerea s-a produs deja.
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Amendamentul 1097
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Începând cel târziu cu anul de cerere 
2019, toate drepturile la plată dintr-un stat 
membru sau, în cazul aplicării articolului 
20, dintr-o regiune trebuie să aibă o 
valoare unitară uniformă.

(5) Începând cel târziu cu anul de cerere 
2022, statele membre trebuie să 
completeze convergența drepturilor la 
plată.

Or. it

Amendamentul 1098
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Începând cel târziu cu anul de cerere 
2019, toate drepturile la plată dintr-un stat 
membru sau, în cazul aplicării articolului 
20, dintr-o regiune au o valoare unitară 
uniformă.

(5) Începând cel târziu cu anul de 
cerere 2023, toate drepturile la plată dintr-
un stat membru sau, în cazul aplicării 
articolului 20, dintr-o regiune, se 
aproximează ca valoare minimă, până la 
90 % din valoarea medie a drepturilor din 
acest stat membru sau regiune.

Or. es

Justificare

Convergenta internă între beneficiarii ajutoarelor trebuie să fie mai limitată și mai 
progresivă. De aceea, se recomandă prelungirea termenului pentru ca statele sau regiunile 
care nu ajung la o taxă fixă la nivel de regiune și statele membre în 2019, ci să ajungă cel 
puțin la nivelul de convergență obiectiv stabilit.
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Amendamentul 1099
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Începând cel târziu cu anul de cerere 
2019, toate drepturile la plată dintr-un stat 
membru sau, în cazul aplicării articolului 
20, dintr-o regiune au o valoare unitară 
uniformă.

(5) Toate drepturile la plată dintr-un stat 
membru sau, în cazul aplicării articolului 
20, dintr-o regiune, au o valoare unitară 
uniformă timp de 10 ani de la anul 
implementării prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 1100
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Începând cel târziu cu anul de cerere 
2019, toate drepturile la plată dintr-un stat 
membru sau, în cazul aplicării articolului 
20, dintr-o regiune au o valoare unitară 
uniformă.

(5) Începând cel târziu cu anul de cerere
2024, toate drepturile la plată dintr-un stat 
membru sau, în cazul aplicării articolului 
20, dintr-o regiune au o valoare unitară 
uniformă.

Or. bg

Amendamentul 1101
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Începând cel târziu cu anul de cerere 
2019, toate drepturile la plată dintr-un stat 
membru sau, în cazul aplicării articolului 
20, dintr-o regiune au o valoare unitară 

(5) Începând cel târziu cu anul de cerere
2024, toate drepturile la plată dintr-un stat 
membru sau, în cazul aplicării articolului 
20, dintr-o regiune au o valoare unitară 
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uniformă. uniformă.

Or. en

Justificare

Ar trebui prevăzută o perioadă de tranziție de zece ani pentru plata ratei fixe.

Amendamentul 1102
Paolo Bartolozzi

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Începând cel târziu cu anul de cerere 
2019, toate drepturile la plată dintr-un stat 
membru sau, în cazul aplicării articolului 
20, dintr-o regiune au o valoare unitară 
uniformă.

(5) Începând cel târziu cu anul de cerere 
2024, toate drepturile la plată dintr-un stat 
membru sau, în cazul aplicării articolului 
20, dintr-o regiune au o valoare unitară 
uniformă.

Or. en

Amendamentul 1103
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Începând cel târziu cu anul de cerere 
2019, toate drepturile la plată dintr-un stat 
membru sau, în cazul aplicării articolului 
20, dintr-o regiune au o valoare unitară 
uniformă.

(5) Începând cel târziu cu anul de cerere 
2028, toate drepturile la plată dintr-un stat 
membru sau, în cazul aplicării articolului 
20, dintr-o regiune au o valoare unitară 
uniformă.

Or. pt

Amendamentul 1104
Marian Harkin
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Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Începând cel târziu cu anul de cerere 
2019, toate drepturile la plată dintr-un stat 
membru sau, în cazul aplicării articolului 
20, dintr-o regiune au o valoare unitară 
uniformă.

(5) Începând cel târziu cu anul de cerere 
2019, toate drepturile la plată dintr-un stat 
membru sau, în cazul aplicării articolului 
20, dintr-o regiune: (a) au o valoare unitară 
uniformă sau (b) nu sunt cu peste 40 % 
sub valoarea unitară medie și pentru cei 
pentru care drepturile se încadrează într-
un interval de 45 % sub valoarea unitară 
medie, ar trebui să existe creșteri 
progresive pentru a atinge valoarea 
unitară medie.

Or. en

Amendamentul 1105
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Începând cel târziu cu anul de cerere 
2019, toate drepturile la plată dintr-un stat 
membru sau, în cazul aplicării articolului 
20, dintr-o regiune trebuie să aibă o 
valoare unitară uniformă.

(5) Începând cel târziu cu anul de 
cerere 2019, toate drepturile la plată dintr-
un stat membru sau, în cazul aplicării 
articolului 20, dintr-o regiune:

(a) trebuie să aibă o valoare unitară 
uniformă;

sau
(b) se pot abate cu cel mult 40 % de la 
valoarea unitară medie.

Or. it

Amendamentul 1106
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Începând cel târziu cu anul de cerere 
2019, toate drepturile la plată dintr-un stat 
membru sau, în cazul aplicării articolului 
20, dintr-o regiune trebuie să aibă o 
valoare unitară uniformă.

(5) Începând cel târziu cu anul de
cerere 2019, toate drepturile la plată dintr-
un stat membru sau, în cazul aplicării 
articolului 20, dintr-o regiune:

(a) trebuie să aibă o valoare unitară 
uniformă; sau
(b) se pot abate cu cel mult 35 % de la 
valoarea unitară medie.

Or. fr

Amendamentul 1107
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Începând cel târziu cu anul de cerere 
2019, toate drepturile la plată dintr-un stat 
membru sau, în cazul aplicării articolului 
20, dintr-o regiune au o valoare unitară 
uniformă.

(5) Începând cel târziu cu anul de cerere 
2019, toate drepturile la plată dintr-un stat 
membru sau, în cazul aplicării articolului 
20, dintr-o regiune: (a) au o valoare unitară 
uniformă sau (b) nu sunt cu peste 30 % 
sub valoarea unitară medie.

Or. en

Amendamentul 1108
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Începând cel târziu cu anul de cerere 
2019, toate drepturile la plată dintr-un stat 
membru sau, în cazul aplicării articolului 
20, dintr-o regiune au o valoare unitară 
uniformă.

(5) Începând cel târziu cu anul de cerere 
2019, toate drepturile la plată dintr-un stat 
membru sau, în cazul aplicării articolului 
20, dintr-o regiune tind la o valoare unitară 
uniformă, permițând în acest sens o 
diferență de două treimi față de valoarea 
medie a statului membru sau a regiunii.

Or. es

Justificare

Es necesario contemplar una transición lenta en una convergencia interna del valor de los 
derechos en una región y por ello se propone una convergencia acorde a la propuesta que la 
Comisión ha efectuado en el caso de la convergencia de importes entre Estados miembros.La 
convergencia interna entre perceptores debe ser más proporcional a la propuesta de 
convergencia entre países, es decir, más limitada y más progresiva. Por ello, se debe permitir 
que los EEMM no alcancen una tasa plana a nivel de región o estado miembro en 2019, sino 
que se lleguen, como mínimo, al nivel de convergencia “objetivo” establecido, todo ello con 
la necesaria flexibilidad para aplicar los elementos que se acuerden.

Amendamentul 1109
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Începând cel târziu cu anul de cerere 
2019, toate drepturile la plată dintr-un stat 
membru sau, în cazul aplicării articolului 
20, dintr-o regiune au o valoare unitară 
uniformă.

(5) Începând cel târziu cu anul de 
cerere 2019, toate drepturile la plată dintr-
un stat membru sau, în cazul aplicării 
articolului 20, dintr-o regiune, se 
aproximează ca valoare minimă, până la 
25 % din valoarea medie a drepturilor din 
acest stat membru sau regiune.

Or. es

Justificare

Convergența internă între beneficiari trebuie să fie mai proporțională cu propunerea de 
convergență între țări, mai exact, mai limitată și mai progresivă. De aceea, trebuie să se 
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permită ca statele membre să nu ajungă la o taxă fixă la nivel de regiune sau stat membru în 
2019, fără să se ajungă cel puțin la nivel de convergență „obiectivă” stabilit, toate acestea cu 
flexibilitatea necesară pentru aplicarea elementelor convenite.

Amendamentul 1110
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Începând cel târziu cu anul de cerere 
2019, toate drepturile la plată dintr-un stat 
membru sau, în cazul aplicării articolului 
20, dintr-o regiune au o valoare unitară 
uniformă.

(5) Începând cel târziu cu anul de 
cerere 2019, toate drepturile la plată dintr-
un stat membru sau, în cazul aplicării 
articolului 20, dintr-o regiune, se 
aproximează ca valoare minimă, până la 
un procent ce urmează a fi stabilit de 
statul membru din valoarea medie a 
drepturilor din acest stat membru sau 
regiune.

Or. es

Justificare

Convergența internă între beneficiari trebuie să fie mai limitată și mai progresivă. De aceea, 
trebuie să se permită ca statele membre care nu ajung la o taxă fixă la nivel de regiune sau 
stat membru în 2019, fără să ajungă, cel puțin, la nivelul de convergență obiectiv stabilit.

Amendamentul 1111
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Începând cel târziu cu anul de cerere 
2019, toate drepturile la plată dintr-un stat 
membru sau, în cazul aplicării articolului 
20, dintr-o regiune trebuie să aibă o valoare 
unitară uniformă.

(5) Începând cel târziu cu sfârșitul anului
de cerere a perspectivei financiare 2019, 
toate drepturile la plată dintr-un stat 
membru sau, în cazul aplicării articolului 
20, dintr-o regiune au o valoare unitară 
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uniformă.

Or. en

Amendamentul 1112
George Lyon, Phil Bennion

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Atunci când aplică alineatele (2), (3) 
și (5), statele membre pot lua măsuri 
astfel încât, în caz de reducere a 
drepturilor la plată la nivel de exploatație, 
aceste drepturi activate la finalul 
perioadei de tranziție să nu fie sub nivelul 
de 70 % din drepturile activate în 2014.

Or. en

Justificare

Aceasta oferă o alternativă la amendamentul 56 al raportorului. Acest tip de mecanisme 
corective ar trebui să fie permis doar în statele membre, la discreția lor, pentru a evita efectul 
redistributiv excesiv al trecerii la un model regional doar în cazuri extreme în care fermierul 
ar putea suferi o pierdere de 70 % sau mai mare a drepturilor la plată.

Amendamentul 1113
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Atunci când aplică alineatele (2), (3) 
și (5), statele membre iau măsuri astfel 
încât, în caz de reducere a drepturilor la 
plată la nivel de exploatație, aceste 
drepturi activate în 2020 să nu fie sub 
nivelul de 30 % din drepturile activate 
în 2013.
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Or. en

Amendamentul 1114
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Atunci când aplică alineatele (2), (3) 
și (5), statele membre pot lua măsuri 
astfel încât, în caz de reducere a 
drepturilor la plată la nivel de exploatație, 
aceste drepturi activate în 2019 nu ar 
trebui să fie sub nivelul de 30 % din 
drepturile activate în 2013.

Or. en

Amendamentul 1115
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Atunci când aplică alineatele (2), (3) 
și (5), statele membre pot lua măsuri ca, 
în caz de reducere a valorilor economice 
generate de drepturile la plată la nivel de 
exploatație, în 2019 aceste valori 
economice să nu fie cu 20 % mai mici 
decât drepturile activate în 2014.

Or. es

Amendamentul 1116
Liam Aylward
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Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Atunci când aplică alineatele (2), (3) 
și (5), statele membre pot lua măsuri 
astfel încât, în caz de reducere a 
drepturilor la plată la nivel de exploatație, 
aceste drepturi activate la o dată agreată 
cu statul membru să nu fie sub nivelul de 
10 % din drepturile activate la 31 
decembrie 2013.

Or. en

Amendamentul 1117
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Începând cu cel târziu anul de cerere 
2024, toate drepturile la plată dintr-un 
stat membru sau, în cazul aplicării 
articolului 20, dintr-o regiune au o 
valoare unitară uniformă.

Or. fr

Amendamentul 1118
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Pe baza unor criterii obiective și 
nediscriminatorii, statele membre pot 
institui un sistem de ponderare a valorii 
unitare a drepturilor la plată în funcție de 
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tipurile de producție, în special cu scopul 
de a lua în considerare decalajele de venit 
pe hectar, conform tipurilor de producție.

Or. fr

Amendamentul 1119
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Atunci când aplică alineatele (2) și (3), 
statele membre, acționând în concordanță 
cu principiile generale ale dreptului 
Uniunii, tind spre aproximarea valorii 
drepturilor la plată la nivel național sau 
regional. În acest scop, statele membre
stabilesc măsurile care trebuie luate până la 
1 august 2013. Aceste măsuri includ
modificările progresive anuale ale 
drepturilor la plată în conformitate cu 
criterii obiective și nediscriminatorii.

(6) Atunci când aplică alineatele (2) și (3), 
statele membre, acționând în concordanță 
cu principiile generale ale dreptului 
Uniunii, pot tinde spre aproximarea valorii 
drepturilor la plată la nivel național sau 
regional. În acest scop, statele membre pot 
stabili măsurile care trebuie luate până la 1 
august 2013. Aceste măsuri pot include
modificările progresive anuale ale 
drepturilor la plată în conformitate cu 
criterii obiective și nediscriminatorii.

Or. en

Justificare

Sprijinul per hectar trebuie să fie lăsat în continuare la discreția statelor membre, reflectând 
astfel diferențele dintre diferitele tipuri de agricultură.

Amendamentul 1120
Liam Aylward

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Atunci când aplică alineatele (2) și (3), 
statele membre, acționând în concordanță 
cu principiile generale ale dreptului 

(6) Atunci când aplică alineatele (2) și (3), 
statele membre, acționând în concordanță 
cu principiile generale ale dreptului 
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Uniunii, tind spre aproximarea valorii 
drepturilor la plată la nivel național sau 
regional. În acest scop, statele membre
stabilesc măsurile care trebuie luate până la 
1 august 2013. Aceste măsuri includ 
modificările progresive anuale ale 
drepturilor la plată în conformitate cu 
criterii obiective și nediscriminatorii.

Uniunii, tind spre aproximarea valorii 
drepturilor la plată la nivel național sau 
regional. În acest scop, statele membre
stabilesc măsurile care trebuie luate până la 
1 august 2013. Atunci când la 31 
decembrie 2013 nu există niciun drept sau 
atunci când valoarea drepturilor deținute 
la 31 decembrie 2013 este mai mică decât 
media națională sau regională în 
conformitate cu articolul 22 alineatul (1), 
atunci aceste drepturi sunt majorate sub 
rezerva unui număr maxim de 100 de 
hectare și sub rezerva valorii fondurilor 
disponibile în urma reducerilor efectuate 
asupra drepturilor care, la 31 decembrie 
2013, aveau o valoare mai mare decât 
media națională sau regională conform 
articolului 22 alineatul (1). 

Or. en

Justificare

Convergența spre o valoare unitară uniformă în 2019 poate reprezenta o schimbare prea 
radicală în anumite cazuri. Prin urmare, statelor membre ar trebui să li se permită o anumită 
flexibilitate în ceea ce privește ritmul de convergență pe care acestea intenționează să îl 
aplice, pentru a evita amenințarea fiabilității majorității fermierilor productivi din statul 
membru.

Amendamentul 1121
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Atunci când aplică alineatele (2) și (3), 
statele membre, acționând în concordanță 
cu principiile generale ale dreptului 
Uniunii, tind spre aproximarea valorii 
drepturilor la plată la nivel național sau 
regional. În acest scop, statele membre 
stabilesc măsurile care trebuie luate până la 
1 august 2013. Aceste măsuri includ 
modificările progresive anuale ale 

(6) Atunci când aplică alineatele (2), (3) și 
(5), statele membre, acționând în 
concordanță cu principiile generale ale 
dreptului Uniunii, tind spre aproximarea 
valorii drepturilor la plată la nivel național 
sau regional, ținând seama de procentaj 
conform articolului 22 alineatul (5). În 
acest scop, statele membre stabilesc 
procentajele și măsurile care trebuie luate 
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drepturilor la plată în conformitate cu 
criterii obiective și nediscriminatorii.

până la 1 august 2013. Aceste măsuri 
includ modificările anuale ale drepturilor la 
plată Procentajele și etapele vor fi stabilite
în conformitate cu criterii obiective și 
nediscriminatorii, printre care intensitatea 
muncii.

Or. fr

Justificare

Situația în statele membre diferă semnificativ. În vederea determinării ritmului și punctului 
final al reformei, statele membre trebuie să atingă nivelul necesar de flexibilitate. De 
asemenea, ele trebuie să aibă posibilitatea de a limita pierderea fermierilor. Având în vedere 
că intensitatea muncii în cadrul unei întreprinderi agricole este un element important în acest 
sens, trebuie să se țină seama de el în momentul acestor alegeri.

Amendamentul 1122
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Atunci când aplică alineatele (2) și (3), 
statele membre, acționând în concordanță 
cu principiile generale ale dreptului 
Uniunii, tind spre aproximarea valorii 
drepturilor la plată la nivel național sau 
regional. În acest scop, statele membre
stabilesc măsurile care trebuie luate până la 
1 august 2013. Aceste măsuri includ 
modificările progresive anuale ale 
drepturilor la plată în conformitate cu 
criterii obiective și nediscriminatorii.

(6) Atunci când aplică alineatele (2), (3) și 
(5) statele membre, acționând în 
concordanță cu principiile generale ale 
dreptului Uniunii, tind spre aproximarea 
valorii drepturilor la plată la nivel național 
sau regional, ținând cont de acest procent 
în conformitate cu articolul 22 alineatul 
(5), dacă se aplică. În acest scop, statele 
membre stabilesc măsurile care trebuie 
luate până la 1 august 2013. Aceste măsuri 
includ modificările progresive anuale ale 
drepturilor la plată în conformitate cu 
criterii obiective și nediscriminatorii.

Or. en

Amendamentul 1123
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora



AM\907854RO.doc 103/169 PE492.793v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Atunci când aplică alineatele (2) și (3), 
statele membre, acționând în concordanță 
cu principiile generale ale dreptului 
Uniunii, tind spre aproximarea valorii 
drepturilor la plată la nivel național sau 
regional. În acest scop, statele membre 
stabilesc măsurile care trebuie luate până la 
1 august 2013. Aceste măsuri includ 
modificările progresive anuale ale 
drepturilor la plată în conformitate cu 
criterii obiective și nediscriminatorii.

(6) Atunci când aplică alineatele (2) și (3), 
statele membre, acționând în concordanță 
cu principiile generale ale dreptului 
Uniunii, tind spre aproximarea valorii 
drepturilor la plată la nivel național sau
regional. În acest scop, statele membre 
stabilesc măsurile care trebuie luate până la 
31 octombrie 2013. Aceste măsuri includ 
modificările progresive anuale ale 
drepturilor la plată în conformitate cu 
criterii obiective și nediscriminatorii.

Or. es

Justificare

Având în vedere termenele de aprobare a regulamentelor manipulate de Comisie, din punct 
de vedere obiectiv, este imposibil ca Spania să informeze Comisia înainte de 1 august 2013 cu 
privire la măsurile adoptate pentru aplicarea noului model de ajutoare. Se propune 
extinderea datei-limită până la data de 31 decembrie 2013.

Amendamentul 1124
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Atunci când aplică alineatele (2) și (3), 
statele membre, acționând în concordanță 
cu principiile generale ale dreptului 
Uniunii, tind spre aproximarea valorii 
drepturilor la plată la nivel național sau 
regional. În acest scop, statele membre 
stabilesc măsurile care trebuie luate până la 
1 august 2013. Aceste măsuri includ 
modificările progresive anuale ale 
drepturilor la plată în conformitate cu 
criterii obiective și nediscriminatorii.

(6) Atunci când aplică alineatele (2) și (3), 
statele membre, acționând în concordanță 
cu principiile generale ale dreptului 
Uniunii, tind spre aproximarea valorii 
drepturilor la plată la nivel național sau 
regional. În acest scop, statele membre 
stabilesc măsurile care trebuie luate până la 
31 decembrie 2013. Aceste măsuri includ 
modificările progresive anuale ale 
drepturilor la plată în conformitate cu 
criterii obiective și nediscriminatorii.
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Or. es

Amendamentul 1125
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Atunci când aplică alineatele (2) și (3), 
statele membre, acționând în concordanță 
cu principiile generale ale dreptului 
Uniunii, tind spre aproximarea valorii 
drepturilor la plată la nivel național sau 
regional. În acest scop, statele membre 
stabilesc măsurile care trebuie luate până la 
1 august 2013. Aceste măsuri includ 
modificările progresive anuale ale 
drepturilor la plată în conformitate cu 
criterii obiective și nediscriminatorii.

(6) Atunci când aplică alineatele (2) și (3), 
statele membre, acționând în concordanță 
cu principiile generale ale dreptului 
Uniunii, tind spre aproximarea valorii 
drepturilor la plată la nivel național sau 
regional. În acest scop, statele membre 
stabilesc măsurile care trebuie luate până la 
31 decembrie 2013. Aceste măsuri includ 
modificările progresive anuale ale 
drepturilor la plată în conformitate cu 
criterii obiective și nediscriminatorii.

Or. es

Justificare

Termen imposibil de respectat în ceea ce privește datele la care urmează a avea loc 
formalizarea acestei inițiative.

Amendamentul 1126
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 6 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care într-un stat membru sau 
o regiune există o crescătorie de bovine, 
de ovine sau de caprine cu o bază 
teritorială mică pentru exploatație și în 
scopul de a respecta criteriile obiective și 
nediscriminatorii prevăzute la 
articolul 20, statul membru sau regiunea 
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poate stabili să sprijine aceste sectoare 
prin intermediul ajutoarelor asociate 
stabilite în titlul IV. În acest caz, acest 
aspect poate fi justificat înaintea Comisiei 
pentru a garanta o creștere a procentului 
limitei maxime naționale pe care statul 
membru sau regiunea o poate destina 
ajutoarelor asociate, cu condiția să se 
respecte prevederile articolului 

Or. es

Justificare

În cazul sectoarelor creșterii bovinelor, a ovinelor și caprinelor, este necesar să se 
evidențieze în mod explicit față de instituțiile europene faptul că considerăm că propunerea 
noii PAC este în principal agricolă și că nu a luat în considerare sectoarele agricole care 
până în 2013 au primit ajutoare. Aceste sectoare nu au fost tratate în mod proporțional și 
echitabil și, de aceea, este necesar să se găsească o alternativă care să nu le excludă.

Amendamentul 1127
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 6 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de 1 august 2016, statele membre, 
având în vedere evoluția procesului de 
convergență, pot revizui măsurile adaptate 
în acest scop, în vigoare începând cu 
1 ianuarie a anului următor în care se 
realizează o astfel de revizuire.

Or. es

Amendamentul 1128
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 6 – paragraful 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de 1 august 2016, statele membre, 
având în vedere evoluția procesului de 
convergență, pot revizui măsurile adaptate 
în acest scop, în vigoare începând cu 
1 ianuarie a anului următor în care se 
realizează o astfel de revizuire.

Or. es

Justificare

Se prevede o revizuire imediată a deciziilor adoptate pentru convergență, în vederea 
realizării adaptărilor corespunzătoare.

Amendamentul 1129
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 6 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de 1 august 2016, statele membre, 
având în vedere evoluția procesului de 
convergență, pot revizui măsurile adaptate 
în acest scop, în vigoare începând cu 
1 ianuarie a anului următor în care se 
realizează o astfel de revizuire.

Or. es

Justificare

Revizuire în scopul de a verifica rezultatele și a efectua corecturi care să permită atingerea 
obiectivelor propuse.

Amendamentul 1130
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Propunere de regulament
Articolul 22 A (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22a
Convergența între statele membre în ceea 
ce privește valoarea drepturilor la plată

(1) Până la sfârșitul perioadei de 
valabilitate a Cadrului financiar 
multianual 2014-2020, sprijinul direct se 
distribuie în mod corect pe întreg 
teritoriul Uniunii astfel încât să se atingă 
o deplină convergență a sprijinului pentru 
venitul direct pentru fermierii dintr-un 
stat membru sau altul.
(2) În sensul obiectivului de convergență 
stabilit la alineatul (1), Comisia, nu mai 
târziu de sfârșitul anului 2012, depune o 
propunere de stabilire a unei metode și a 
unui calendar pentru implementarea sa. 
Propunerea respectivă prevede grade 
intermediare de convergență a plăților per 
hectar, având în vedere convergența 
deplină la data sus-menționată. 
(3) Convergența menționată la alineatele 
(1) și (2) este finanțată în mod 
proporțional de către toate statele membre 
în cazul cărora plățile directe se situează 
peste media Uniunii.
(4) Fără a se aduce atingere convergenței 
de atins în conformitate cu alineatul (1), 
diferențele de nivel de salariu și costurile 
de intrare din statele membre trebuie 
luate în considerare în mod 
corespunzător. Comisia permite 
diferențele din propunerea menționată la 
alineatul (2).

Or. pt

Amendamentul 1131
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Agnès Le Brun, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski
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Propunere de regulament
Articolul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22 a
Schema de plată unică pe suprafață

(1) Prin derogare de la capitolul 1, statele 
membre care, până la 31 decembrie 2013, 
operează schema de plată unică pe 
suprafață stabilită în titlul V al 
Regulamentului (CE) nr. 73/2009, pot 
acorda ajutor fermierilor în conformitate 
cu acest capitol.
(2) Plata unică pe suprafață se efectuează 
anual. Aceasta se calculează prin 
divizarea plafonului național anual, 
stabilit în conformitate cu articolul 28b, la 
suprafața agricolă a fiecărui stat membru 
vizat, stabilită în conformitate cu 
articolul 28d.
(3) Statele membre implicate notifică 
Comisia dacă au intenția de a înceta 
aplicarea schemei de plată unică pe 
suprafață, până la 1 august a ultimului an 
al aplicării sale. După încetarea aplicării 
schemei de plată unică pe suprafață, 
schema de plată de bază se aplică în 
conformitate cu normele și legislația 
relevante ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 1132
Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22a
(1) Statele membre care aplică modelul 
regional în conformitate cu Regulamentul 
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(CE) nr. 73/2009 pot acorda fermierilor 
compensații anuale pentru eliminarea 
alocației în valoare de 5 000 de euro în 
convenția de modulare. În plus, pentru 
ferme mici și mijlocii, valoarea în cauză 
poate fi mărită ulterior.
(2) În vederea finanțării valorii 
suplimentare menționate la alineatul (1), 
statele membre pot hotărî, până la 1 
august (xx), să utilizeze până la 5 % din 
plafonul național anual prevăzut în anexa 
II. În total, sprijinul pentru fermele mici 
și mijlocii (titlul V) și valoarea 
suplimentară prevăzută la prezentul 
articol nu ar trebui să depășească 10 % 
din plafonul național al statului membru.

Or. de

Amendamentul 1133
Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22 a
(1) Prin derogare de la articolul 22, 
statele membre pot aproxima valoarea 
drepturilor la plată la nivel național sau 
regional, astfel încât valoarea unitară a 
drepturilor să se schimbe parțial, dar nu 
total, pentru a uniformiza valorile 
naționale sau regionale începând cu anul 
de cerere 2019. Metodologia de 
convergență utilizată trebuie să ajusteze, 
cel puțin, valorile drepturilor sub 90 % 
din medie prin eliminarea unei treimi din 
breșa dintre nivelul lor inițial menționat 
la alineatul (3) sub acest nivel. Această 
convergență este finanțată prin reducerea 
valorilor drepturilor peste media 
națională sau regională.
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(2) Atunci când se aplică alineatul (1), 
statele membre care acționează în 
conformitate cu principiile generale ale 
legislației Uniunii, stabilesc măsurile care 
trebuie luate până la 1 august 2013. 
Aceste măsuri includ modificările 
progresive anuale ale drepturilor la plată 
în conformitate cu criterii obiective și 
nediscriminatorii.
Măsurile la care se face referire la primul 
paragraf trebuie notificate Comisiei până 
la data menționată la paragraful 
respectiv.
(3) Statele membre care aplică alineatul 
(1) calculează valoarea totală inițială a 
drepturilor la plată pentru un fermier 
individual prin referire la valoarea totală 
a drepturilor la plată, inclusiv drepturile 
speciale, pe care fermierul le deținea la 31 
decembrie 2013 conform schemei de plată 
unică în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009. Valoarea totală a 
drepturilor la plată alocate unui fermier 
se reduce cu diferența procentuală dintre 
plafonul național din anexa VIII la 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009 și 
plafonul național stabilit conform 
articolului 19 sau 20, după aplicarea 
reducerii lineare prevăzute la articolul 23 
alineatul (1). Valoarea unică a drepturilor 
fermierului se calculează prin divizarea 
valorii totale stabilite conform acestui 
articol la numărul de drepturi la plată 
alocate acestuia sau acesteia conform 
articolului 21 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Pentru a reduce efectele propunerii de convergență spre o rată fixă uniformă până în 2019, 
se propune o modificare care introduce prevederea unei convergențe parțiale, dar nu totale.
Alineatul (1) prevede aproximarea. Alineatul (2) stabilește măsurile și calendarul. Alineatul 
(3) abordează modul de calculare a stabilirii inițiale a drepturilor în 2014 și le asociază cu 
valorile deținute la finalul anului 2013, ajustate pentru reducerea plafonului anual și pentru 
orice modificare în domeniu.
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Amendamentul 1134
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22a
(1) Fără a se aduce atingere articolului 
22, statele membre vor putea aproxima 
valoarea drepturilor la plată la un nivel 
național sau regional astfel încât valoarea 
unitară a drepturilor să se schimbe 
parțial, însă nu integral, spre o valoare 
uniformă la nivel național sau regional 
începând cu anul de cerere 2019.
(2) Atunci când se aplică alineatul 
anterior, statele membre, acționând în 
conformitate cu principiile generale ale 
Dreptului Uniunii, stabilesc pașii de 
urmat înainte de 1 august 2013. Acești 
pași includ modificările anuale progresive 
ale valorilor drepturilor la plată în 
conformitate cu criterii obiective și 
nediscriminatorii.
(3) Statele membre care aplică alineatul 
(1) de la prezentul articol, calculează 
valoarea totală inițială a drepturilor la 
plată pe baza valorii totale a drepturilor la 
plată, inclusiv a drepturilor speciale, pe 
care le deține fermierul la 31 decembrie 
2013 în regim de plată unică, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
73/2009. Valoarea totală a drepturilor de 
plată alocate unui fermier este redusă 
proporțional cu diferența între anexa VIII 
la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 și 
plafonul național stabilit la articolul 19 
sau 20, după aplicarea reducerii lineare 
prevăzute la articolul 23 alineatul (1).
Valoarea unitară a drepturilor fiecărui 
fermier se calculează împărțind valoarea 
totală stabilită conform prezentului 
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articol, la numărul de drepturi la plată 
alocate acestuia în conformitate cu 
articolul 21 alineatul (2).

Or. es

Justificare

În cazul unui stat membru în care se păstrează referințele istorice și agricultura este foarte 
diversă în orientări productive, redistribuirea fondurilor pe care le implică noul model de 
ajutoare, între beneficiari și sectoare, poate avea un impact mare asupra fiabilității 
economice a exploatațiilor. De aceea, considerăm că convergența între beneficiari trebuie să 
fie mai progresivă și mai limitată.

Amendamentul 1135
Paolo De Castro, Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, 
Phil Prendergast, Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22 bis
(1) Prin derogare de la dispozițiile 
articolului 22, statele membre pot opta 
pentru o cale de convergență parțială, cu 
scopul de a se îndrepta treptat spre o 
apropiere a valorii drepturilor la plată cu 
valoarea lor unitară uniformă definită la 
nivel național sau regional, astfel cum 
este definită la articolul 22 alineatul (5).
(2) Statele membre care utilizează 
posibilitatea prevăzută la alineatul (1) 
definesc o compensație progresivă a 
valorii diverselor drepturi la plată, 
inclusiv a drepturilor speciale, deținute de 
fermier în 2013, în conformitate cu 
criterii obiective și nediscriminatorii, 
alocând pierderi și câștiguri proporționale 
în rândul fermierilor care dețin drepturi 
la plată și bazate pe valoarea drepturilor 
la plată. 
(3) Statele membre care utilizează 
posibilitatea prevăzută la alineatul (1) 
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definesc „un plan național de 
convergență a drepturilor la plată de 
bază”, în care definesc criterii de 
compensare a valorii drepturilor la plată 
de aplicat anual. Planul de convergență 
națională poate defini un plafon maxim 
pentru drepturile la plată anuale. 
Economiile corespunzătoare sunt utilizate 
pentru accelerarea procesului de 
convergență a drepturilor la plată cu o 
valoare mai mică decât valoarea unitară 
uniformă definită la articolul 22 alineatul 
5.
(4) Resursele financiare utilizate în 
procesul de convergență ar trebui să fie de 
cel puțin 40 % din plafoanele naționale 
sau regionale, astfel cum sunt definite la 
articolul 19 sau 20, după aplicarea 
reducerii lineare prevăzute la articolul 23 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 1136
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 22 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22 b
Plafonul schemei de plată unică pe 

suprafață
(1) Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, plafonul 
național anual pentru schema de plată 
unică prin deducerea cuantumurilor 
anuale care urmează să fie stabilite în 
conformitate cu articolele 33, 35, 37 și 39 
din plafonul național anual stabilit în 
anexa II. Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
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articolul 56 alineatul (2).
(2) Pentru fiecare stat membru și pentru 
fiecare an, valoarea totală a plăților 
conform schemei de plată unică pe 
suprafață trebuie să fie egală cu plafonul 
național corespunzător adoptat de către 
Comisie în temeiul alineatului (1).
(3) În cazul modificării față de anul 
anterior a plafonului adoptat de Comisie 
în temeiul alineatului (1), comparativ cu 
anul anterior sau atunci când într-un an 
dat plățile unice pe suprafață ar depăși 
plafonul adoptat de Comisie în 
conformitate cu alineatul (1), un stat 
membru în cauză reduce sau majorează 
linear valoarea tuturor drepturilor la 
plată, pentru a asigura conformitatea cu 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 1137
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 22 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22 c
Suprafața inclusă în schema de plată 

unică pe suprafață
(1) Suprafața agricolă a unui stat 
membru conform schemei de plată unică 
pe suprafață face parte din suprafața 
agricolă utilizată.
(2) În sensul acestui capitol, suprafața 
agricolă utilizată înseamnă suprafața 
totală a hectarelor eligibile astfel cum 
sunt definite la articolul 25 alineatele (2) 
și (3).
(3) Cu excepția cazurilor de forță majoră 
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sau a unor circumstanțe excepționale, 
hectarele eligibile menționate la alineatul 
(2) sunt la dispoziția fermierului la o dată 
stabilită de statul membru, care nu poate 
fi ulterioară datei stabilite în statul 
membru respectiv pentru modificarea 
cererii de ajutor menționate la articolul 
73 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 
nr. […] [HZR].

Or. en

Amendamentul 1138
Mairead McGuinness, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 22 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22 d
Convergența internă

(1) Prin derogare de la articolul 22, 
statele membre pot aproxima valoarea 
drepturilor la plată la nivel național sau 
regional, astfel încât valoarea unitară a 
drepturilor să se schimbe parțial, dar nu 
total, pentru a uniformiza valorile 
naționale sau regionale începând cu anul 
de cerere 2019. Metodologia de 
convergență utilizată trebuie să ajusteze, 
cel puțin, valorile drepturilor sub 90 % 
din medie prin eliminarea unei treimi din 
breșa dintre nivelul lor inițial menționat 
la alineatul (3) sub acest nivel. Această 
convergență este finanțată prin reducerea 
valorilor drepturilor peste media 
națională sau regională.
(2) Atunci când se aplică alineatul (1), 
statele membre care acționează în 
conformitate cu principiile generale ale 
legislației Uniunii, stabilesc măsurile care 
trebuie luate până la 1 august 2013. 
Aceste măsuri includ modificările 
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progresive anuale ale drepturilor la plată 
în conformitate cu criterii obiective și 
nediscriminatorii.
Măsurile la care se face referire la primul 
paragraf trebuie notificate Comisiei până 
la data menționată la paragraful 
respectiv.
(3) Statele membre care aplică alineatul 
(1) calculează valoarea totală inițială a 
drepturilor la plată pentru un fermier 
individual prin referire la valoarea totală 
a drepturilor la plată, inclusiv drepturile 
speciale, pe care fermierul le deținea la 31 
decembrie 2013 conform schemei de plată 
unică în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009. Valoarea totală a 
drepturilor la plată alocate unui fermier 
se reduce cu diferența procentuală dintre 
plafonul național din anexa VIII la 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009 și 
plafonul național stabilit conform 
articolului 19 sau 20, după aplicarea 
reducerii lineare prevăzute la articolul 23 
alineatul (1). Valoarea unică a drepturilor 
fermierului se calculează prin divizarea 
valorii totale stabilite conform articolului 
la numărul de drepturi la plată alocate 
acestuia sau acesteia conform articolului 
21 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 1139
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru creează o rezervă 
națională. În acest scop, în primul an de 
aplicare a schemei de plată de bază, statele 
membre efectuează o reducere procentuală 
lineară a plafonului schemei de plată de 

(1) Fiecare stat membru poate să creeze la 
nivel național sau regional o rezervă 
națională. În acest scop, în primul an de 
aplicare a schemei de plată de bază, statele 
membre efectuează o reducere procentuală 
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bază la nivel național pentru a constitui 
rezerva națională. Reducerea nu trebuie să 
depășească 3 % decât, dacă este necesar, 
pentru a acoperi necesitățile în materie de 
alocare prevăzute la alineatul (4) pentru 
anul 2014.

lineară a plafonului schemei de plată de 
bază la nivel național pentru a constitui 
rezerva națională. Această reducere nu 
trebuie să depășească 3 % decât, dacă este 
necesar, pentru a acoperi necesitățile în 
materie de alocare prevăzute la alineatul 
(4) pentru anul 2014.

Or. en

Amendamentul 1140
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru creează o rezervă 
națională. În acest scop, în primul an de 
aplicare a schemei de plată de bază, statele 
membre efectuează o reducere procentuală 
lineară a plafonului schemei de plată de 
bază la nivel național pentru a constitui 
rezerva națională. Reducerea nu trebuie să 
depășească 3 % decât, dacă este necesar, 
pentru a acoperi necesitățile în materie de 
alocare prevăzute la alineatul (4) pentru 
anul 2014.

(1) Fiecare stat membru poate să creeze la 
nivel național sau regional o rezervă 
națională. În acest scop, în primul an de 
aplicare a schemei de plată de bază, statele 
membre efectuează o reducere procentuală 
lineară a plafonului schemei de plată de 
bază la nivel național pentru a constitui 
rezerva națională. Această reducere nu 
trebuie să depășească 3 % decât, dacă este 
necesar, pentru a acoperi necesitățile în 
materie de alocare prevăzute la alineatul 
(4) pentru anul 2014.

Or. en

Amendamentul 1141
Liam Aylward

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru creează o rezervă 
națională. În acest scop, în primul an de 
aplicare a schemei de plată de bază, statele 

(1) Fiecare stat membru creează o rezervă 
națională. În acest scop, în primul an de 
aplicare a schemei de plată de bază, statele 
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membre efectuează o reducere 
procentuală lineară a plafonului schemei 
de plată de bază la nivel național pentru a 
constitui rezerva națională. Reducerea nu 
trebuie să depășească 3 % decât, dacă este 
necesar, pentru a acoperi necesitățile în 
materie de alocare prevăzute la alineatul 
(4) pentru anul 2014.

membre pot efectua o reducere lineară a 
plafonului schemei de plată de bază la 
nivel național pentru a constitui rezerva 
națională. Statele membre au libertatea de 
a aplica un mecanism alternativ unei 
reduceri lineare atunci când se justifică.

Or. en

Amendamentul 1142
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre instituie drepturi la 
plată din rezerva națională în conformitate 
cu criterii obiective și astfel încât să 
asigure tratamentul egal al fermierilor și să 
evite denaturarea pieței și a concurenței.

(3) Statele membre instituie drepturi la 
plată de bază și plățile prevăzute în 
capitolul 2 articolele 29, 30, 31 și 32 din 
prezentul regulament, din rezerva 
națională în conformitate cu criterii 
obiective și astfel încât să asigure 
tratamentul egal al fermierilor și să evite 
denaturarea pieței și a concurenței.

Or. en

Amendamentul 1143
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru creează o rezervă 
națională. În acest scop, în primul an de 
aplicare a schemei de plată de bază, statele 
membre efectuează o reducere procentuală 

(1) Fiecare stat membru creează o rezervă 
națională. În acest scop, în primul an de 
aplicare a schemei de plată de bază și 
plățile prevăzute în capitolul 2, articolele 
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lineară a plafonului schemei de plată de 
bază la nivel național pentru a constitui 
rezerva națională. Reducerea nu trebuie să 
depășească 3 % decât, dacă este necesar, 
pentru a acoperi necesitățile în materie de 
alocare prevăzute la alineatul (4) pentru 
anul 2014.

29, 30, 31 și 32 din prezentul regulament,
statele membre efectuează o reducere 
procentuală lineară a plafonului schemei de 
plată de bază la nivel național pentru a 
constitui rezerva națională. Această 
reducere nu trebuie să depășească 3 % 
decât, dacă este necesar, pentru a acoperi 
necesitățile în materie de alocare prevăzute 
la alineatul (4) pentru anul 2014.

Or. en

Amendamentul 1144
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru creează o rezervă 
națională. În acest scop, în primul an de 
aplicare a schemei de plată de bază, statele 
membre efectuează o reducere procentuală 
lineară a plafonului schemei de plată de 
bază la nivel național pentru a constitui 
rezerva națională. Reducerea nu trebuie să 
depășească 3 % decât, dacă este necesar, 
pentru a acoperi necesitățile în materie de 
alocare prevăzute la alineatul (4) pentru 
anul 2014.

(1) Fiecare stat membru creează o rezervă 
națională. În acest scop, în primul an de 
aplicare a schemei de plată de bază, statele 
membre efectuează o reducere procentuală 
lineară a plafonului schemei de plată de 
bază la nivel național pentru a constitui 
rezerva națională. Statele membre, la nivel 
regional, după caz, stabilesc nivelul 
reducerii de aplicat în 2014 și pot aplica 
reduceri și în anii următori, dacă este 
necesar.

Or. en

Justificare

Nivelul reducerii de aplicat pentru finanțarea rezervei naționale ar trebui stabilit de statele 
membre și de regiuni.

Amendamentul 1145
Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru creează o rezervă 
națională. În acest scop, în primul an de 
aplicare a schemei de plată de bază, statele 
membre efectuează o reducere procentuală 
lineară a plafonului schemei de plată de 
bază la nivel național pentru a constitui 
rezerva națională. Reducerea nu trebuie să 
depășească 3 % decât, dacă este necesar, 
pentru a acoperi necesitățile în materie de 
alocare prevăzute la alineatul (4) pentru 
anul 2014.

(1) Fiecare stat membru creează o rezervă 
națională. În acest scop, în primul an de 
aplicare a schemei de plată de bază, statele 
membre efectuează o reducere procentuală 
lineară a plafonului schemei de plată de 
bază la nivel național pentru a constitui 
rezerva națională. Statele membre stabilesc 
nivelul reducerii de aplicat în 2014 și pot 
aplica reduceri și în anii următori, dacă 
este necesar.

Or. en

Justificare

Reducerea din rezerva națională ar trebui mai curând să corespundă cererii decât să fie 
limitată de un procent arbitrar și, de asemenea, ar trebui să se elaboreze o dispoziție pentru a 
satisface cererea din anii viitori.

Amendamentul 1146
Csaba Sándor Tabajdi

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru creează o rezervă 
națională. În acest scop, în primul an de 
aplicare a schemei de plată de bază, statele 
membre efectuează o reducere procentuală 
lineară a plafonului schemei de plată de 
bază la nivel național pentru a constitui 
rezerva națională. Reducerea nu trebuie să 
depășească 3 % decât, dacă este necesar, 
pentru a acoperi necesitățile în materie de 
alocare prevăzute la alineatul (4) pentru 
anul 2014.

(1) Fiecare stat membru creează o rezervă 
națională. În acest scop, în primul an de 
aplicare a schemei de plată de bază, statele
membre efectuează o reducere procentuală 
lineară a plafonului schemei de plată de 
bază la nivel național pentru a constitui 
rezerva națională. Pentru anul 2014, 
această reducere nu trebuie să depășească 
5 % decât, dacă este necesar, pentru a 
acoperi necesitățile în materie de alocare 
prevăzute la alineatul (4). Începând cu 
anul financiar 2015, statele membre pot 
stabili în fiecare an pragul de reducere pe 
baza necesităților de alocare.
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Or. en

Amendamentul 1147
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru creează o rezervă 
națională. În acest scop, în primul an de 
aplicare a schemei de plată de bază, statele 
membre efectuează o reducere procentuală 
lineară a plafonului schemei de plată de 
bază la nivel național pentru a constitui 
rezerva națională. Reducerea nu trebuie să 
depășească 3 % decât, dacă este necesar, 
pentru a acoperi necesitățile în materie de 
alocare prevăzute la alineatul (4) pentru 
anul 2014.

(1) Fiecare stat membru creează o rezervă 
națională. În acest scop, în primul an de 
aplicare a schemei de plată de bază, statele 
membre efectuează o reducere procentuală 
lineară a plafonului schemei de plată de 
bază la nivel național pentru a constitui 
rezerva națională. Pentru anul 2014, 
această reducere nu trebuie să depășească 
3 % decât, dacă este necesar, pentru a 
acoperi necesitățile în materie de alocare 
prevăzute la alineatul (4). Pentru anii 
următori, statele membre pot stabili în 
fiecare an pragul de reducere pe baza 
necesităților de alocare.

Or. bg

Amendamentul 1148
George Lyon, Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru creează o rezervă 
națională. În acest scop, în primul an de 
aplicare a schemei de plată de bază, statele 
membre efectuează o reducere procentuală 
lineară a plafonului schemei de plată de 
bază la nivel național pentru a constitui 
rezerva națională. Reducerea nu trebuie să 
depășească 3 % decât, dacă este necesar, 
pentru a acoperi necesitățile în materie de 

(1) Fiecare stat membru creează o rezervă 
națională în primul an de aplicare a 
schemei de plată de bază. În acest scop, în 
primul an de aplicare a schemei de plată de 
bază, statele membre efectuează o reducere 
procentuală lineară a plafonului schemei de 
plată de bază la nivel național pentru a 
constitui rezerva națională. Pentru 
anul 2014, această reducere nu trebuie să 
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alocare prevăzute la alineatul (4) pentru 
anul 2014.

depășească 3 % decât, dacă este necesar, 
pentru a acoperi necesitățile în materie de 
alocare prevăzute la alineatul (4). 
Începând cu anii următori, statele 
membre pot stabili în fiecare an pragul de 
reducere pe baza necesităților de alocare.

Or. en

Justificare

Prin trecerea la un model regional, rezerva națională nu va fi neapărat necesară după primul 
an de implementare. Statelor membre ar trebui să li se permită să aleagă procentul cel mai 
adaptat la necesitățile lor, inclusiv 0 % dacă nu este necesară nicio sumă.

Amendamentul 1149
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru creează o rezervă 
națională. În acest scop, în primul an de 
aplicare a schemei de plată de bază, statele 
membre efectuează o reducere procentuală 
lineară a plafonului schemei de plată de 
bază la nivel național pentru a constitui 
rezerva națională. Reducerea nu trebuie să 
depășească 3 % decât, dacă este necesar, 
pentru a acoperi necesitățile în materie de 
alocare prevăzute la alineatul (4) pentru 
anul 2014.

(1) Fiecare stat membru sau, dacă se 
aplică articolul 6 alineatul (21), fiecare 
regiune, creează o rezervă națională. În 
acest scop, în primul an de aplicare a 
schemei de plată de bază, statele membre 
efectuează o reducere procentuală lineară a 
plafonului schemei de plată de bază la 
nivel național pentru a constitui rezerva 
națională. Această reducere nu trebuie să 
depășească 3 % decât, dacă este necesar, 
pentru a acoperi necesitățile în materie de 
alocare prevăzute la alineatul (4) pentru 
anul 2014. Statele membre sau regiunile 
pot efectua o reducere procentuală 
lineară a plafonului plății de bază la nivel 
național sau regional în fiecare an în 
vederea finanțării rezervei naționale.
Nivelul reducerii anuale poate fi 
determinat de statul membru sau de 
regiunea respectivă. 

Or. en
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Amendamentul 1150
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru creează o rezervă 
națională. În acest scop, în primul an de 
aplicare a schemei de plată de bază, statele 
membre efectuează o reducere procentuală 
lineară a plafonului schemei de plată de 
bază la nivel național pentru a constitui 
rezerva națională. Reducerea nu trebuie să 
depășească 3 % decât, dacă este necesar, 
pentru a acoperi necesitățile în materie de 
alocare prevăzute la alineatul (4) pentru 
anul 2014.

(1) Fiecare stat membru creează o rezervă 
națională. În acest scop, în primul an de 
aplicare a schemei de plată de bază, statele 
membre efectuează o reducere procentuală 
lineară a plafonului schemei de plată de 
bază la nivel național pentru a constitui 
rezerva națională. Această reducere nu 
trebuie să depășească 3% decât, dacă este 
cazul, pentru a acoperi necesitățile în 
materie de alocare prevăzute la alineatul 
(5) litera (aa) pentru anul 2014.

Or. en

Amendamentul 1151
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre pot majora pragurile 
pentru plafoanele naționale menționate la 
articolul 33 alineatul (1) sau la articolul 
35 alineatul (1), cu scopul de a da 
prioritate unor beneficiari selectați la 
nivel național, în sensul definiției 
fermierilor activi, pe baza unor criterii 
obiective și nediscriminatorii și a 
importanței sociale, economice, ecologice 
și peisagistice a anumitor culturi. Decizia 
respectivă este notificată Comisiei înainte 
de 1 august 2013.
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Or. it

Amendamentul 1152
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre utilizează rezerva 
națională pentru alocarea cu prioritate a 
drepturilor la plată tinerilor fermieri care 
își încep activitatea agricolă.

eliminat

În scopul aplicării primului paragraf, 
„tineri fermieri care își încep activitatea 
agricolă” înseamnă fermieri care 
îndeplinesc condițiile prevăzute la 
articolul 36 alineatul (2) și care nu au 
desfășurat nicio activitate agricolă în 
nume propriu și pe risc propriu sau care 
nu au exercitat controlul asupra unei 
persoane juridice care desfășoară o 
activitate agricolă, în cei cinci ani care 
precedă începutul noii activități agricole. 
În cazul unei persoane juridice, persoana 
sau persoanele fizice care exercită 
controlul asupra persoanei juridice 
trebuie să nu fi desfășurat nicio activitate 
agricolă în nume propriu și pe risc 
propriu, sau trebuie să nu fi exercitat 
controlul asupra unei persoane juridice 
care desfășoară o activitate agricolă, în 
cei cinci ani care precedă începutul 
activității agricole de către persoana 
juridică.

Or. en

Amendamentul 1153
Robert Dušek

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre utilizează rezerva 
națională pentru alocarea cu prioritate a 
drepturilor la plată tinerilor fermieri care 
își încep activitatea agricolă.

eliminat

În scopul aplicării primului paragraf, 
„tineri fermieri care își încep activitatea 
agricolă” înseamnă fermieri care 
îndeplinesc condițiile prevăzute la 
articolul 36 alineatul (2) și care nu au 
desfășurat nicio activitate agricolă în 
nume propriu și pe risc propriu sau care 
nu au exercitat controlul asupra unei 
persoane juridice care desfășoară o 
activitate agricolă, în cei cinci ani care 
precedă începutul noii activități agricole. 
În cazul unei persoane juridice, persoana 
sau persoanele fizice care exercită 
controlul asupra persoanei juridice 
trebuie să nu fi desfășurat nicio activitate 
agricolă în nume propriu și pe risc 
propriu, sau trebuie să nu fi exercitat 
controlul asupra unei persoane juridice 
care desfășoară o activitate agricolă, în 
cei cinci ani care precedă începutul 
activității agricole de către persoana 
juridică.

Or. en

Amendamentul 1154
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre utilizează rezerva 
națională pentru alocarea cu prioritate a 
drepturilor la plată tinerilor fermieri care 
își încep activitatea agricolă.

eliminat

În scopul aplicării primului paragraf, 
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„tineri fermieri care își încep activitatea 
agricolă” înseamnă fermieri care 
îndeplinesc condițiile prevăzute la 
articolul 36 alineatul (2) și care nu au 
desfășurat nicio activitate agricolă în 
nume propriu și pe risc propriu sau care 
nu au exercitat controlul asupra unei 
persoane juridice care desfășoară o 
activitate agricolă, în cei cinci ani care 
precedă începutul noii activități agricole. 
În cazul unei persoane juridice, persoana 
sau persoanele fizice care exercită 
controlul asupra persoanei juridice 
trebuie să nu fi desfășurat nicio activitate 
agricolă în nume propriu și pe risc 
propriu, sau trebuie să nu fi exercitat 
controlul asupra unei persoane juridice 
care desfășoară o activitate agricolă, în 
cei cinci ani care precedă începutul 
activității agricole de către persoana 
juridică.

Or. en

Amendamentul 1155
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre utilizează rezerva 
națională pentru alocarea cu prioritate a 
drepturilor la plată tinerilor fermieri care 
își încep activitatea agricolă.

eliminat

În scopul aplicării primului paragraf, 
„tineri fermieri care își încep activitatea 
agricolă” înseamnă fermieri care 
îndeplinesc condițiile prevăzute la 
articolul 36 alineatul (2) și care nu au 
desfășurat nicio activitate agricolă în 
nume propriu și pe risc propriu sau care 
nu au exercitat controlul asupra unei 
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persoane juridice care desfășoară o 
activitate agricolă, în cei cinci ani care 
precedă începutul noii activități agricole. 
În cazul unei persoane juridice, persoana 
sau persoanele fizice care exercită 
controlul asupra persoanei juridice 
trebuie să nu fi desfășurat nicio activitate 
agricolă în nume propriu și pe risc 
propriu, sau trebuie să nu fi exercitat 
controlul asupra unei persoane juridice 
care desfășoară o activitate agricolă, în 
cei cinci ani care precedă începutul 
activității agricole de către persoana 
juridică.

Or. en

Amendamentul 1156
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre utilizează rezerva 
națională pentru alocarea cu prioritate a 
drepturilor la plată tinerilor fermieri care 
își încep activitatea agricolă.

(4) Statele membre pot, la nivel național 
sau regional, să utilizeze rezerva națională 
pentru alocarea cu prioritate a drepturilor la 
plată tinerilor fermieri care își încep 
activitatea agricolă.

Or. en

Amendamentul 1157
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre utilizează rezerva 
națională pentru alocarea cu prioritate a 
drepturilor la plată tinerilor fermieri care 

(4) Statele membre pot utiliza rezerva 
națională pentru alocarea cu prioritate a 
drepturilor la plată noilor operatori și
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își încep activitatea agricolă. tinerilor fermieri care își încep activitatea 
agricolă.

Or. en

Justificare

Rezerva națională nu ar trebui să fie restricționată doar la fermierii tineri, ci și la noii 
operatori în agricultură.

Amendamentul 1158
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre utilizează rezerva 
națională pentru alocarea cu prioritate a 
drepturilor la plată tinerilor fermieri care 
își încep activitatea agricolă.

(4) Statele membre pot utiliza rezerva 
națională pentru alocarea cu prioritate a 
drepturilor la plată tinerilor fermieri care 
își încep activitatea agricolă.

Or. en

Justificare

Măsurile celui de al doilea pilon în legătură cu fermierii tineri constituie o cale mai eficientă 
de a sprijini și încuraja noii operatori, prin urmare, măsurile primului pilon ar trebui să aibă 
un caracter voluntar pentru statele membre în ceea ce privește punerea lor în aplicare. 

Amendamentul 1159
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre utilizează rezerva 
națională pentru alocarea cu prioritate a 
drepturilor la plată tinerilor fermieri care
își încep activitatea agricolă.

(4) Statele membre utilizează rezerva 
națională pentru alocarea cu prioritate a 
drepturilor la plată de bază și plățile 
prevăzute în capitolul 2 articolele 29, 30, 
31 și 32 din prezentul regulament,
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tinerilor fermieri și noului operator, care 
își încep activitatea agricolă.

Or. en

Amendamentul 1160
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre utilizează rezerva 
națională pentru alocarea cu prioritate a 
drepturilor la plată tinerilor fermieri care 
își încep activitatea agricolă.

(4) Statele membre utilizează rezerva 
națională pentru alocarea cu prioritate a 
drepturilor la plată tinerilor fermieri și 
noilor fermieri care își încep activitatea 
agricolă.

Or. fr

Amendamentul 1161
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Marielle de Sarnez

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre utilizează rezerva 
națională pentru alocarea cu prioritate a 
drepturilor la plată tinerilor fermieri care 
își încep activitatea agricolă.

(4) Statele membre utilizează rezerva 
națională pentru alocarea cu prioritate a 
drepturilor la plată tinerilor fermieri și 
noilor operatori care își încep activitatea 
agricolă.

Or. en

Amendamentul 1162
Marc Tarabella
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Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre utilizează rezerva 
națională pentru alocarea cu prioritate a 
drepturilor la plată tinerilor fermieri care 
își încep activitatea agricolă.

(4) Statele membre utilizează rezerva 
națională pentru alocarea cu prioritate a 
drepturilor la plată noilor fermieri care își 
încep activitatea agricolă.

Or. fr

Amendamentul 1163
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul aplicării primului paragraf, 
„tineri fermieri care își încep activitatea 
agricolă” înseamnă fermieri care 
îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 
36 alineatul (2) și care nu au desfășurat 
nicio activitate agricolă în nume propriu și 
pe risc propriu sau care nu au exercitat 
controlul asupra unei persoane juridice care 
desfășoară o activitate agricolă, în cei cinci 
ani care precedă începutul noii activități 
agricole. În cazul unei persoane juridice, 
persoana sau persoanele fizice care exercită 
controlul asupra persoanei juridice trebuie 
să nu fi desfășurat nicio activitate agricolă 
în nume propriu și pe risc propriu sau 
trebuie să nu fi exercitat controlul asupra 
unei persoane juridice care desfășoară o 
activitate agricolă în cei cinci ani 
precedenți începutului activității agricole 
de către persoana juridică.

În scopul aplicării primului paragraf, 
„tineri fermieri sau noi fermieri care își 
încep activitatea agricolă” înseamnă 
fermieri care îndeplinesc condițiile 
prevăzute la articolul 36 alineatul (2) și 
care nu au desfășurat nicio activitate 
agricolă în nume propriu și pe risc propriu 
sau care nu au exercitat controlul asupra 
unei persoane juridice care desfășoară o 
activitate agricolă, în cei cinci ani care 
precedă începutul noii activități agricole. În 
cazul unei persoane juridice, persoana sau 
persoanele fizice care exercită controlul 
asupra persoanei juridice trebuie să nu fi 
desfășurat nicio activitate agricolă în nume 
propriu și pe risc propriu sau trebuie să nu 
fi exercitat controlul asupra unei persoane 
juridice care desfășoară o activitate 
agricolă în cei cinci ani precedenți 
începutului activității agricole de către 
persoana juridică.

Or. fr
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Amendamentul 1164
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul aplicării primului paragraf, 
„tineri fermieri care își încep activitatea 
agricolă” înseamnă fermieri care 
îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 
36 alineatul (2) și care nu au desfășurat 
nicio activitate agricolă în nume propriu și 
pe risc propriu sau care nu au exercitat 
controlul asupra unei persoane juridice care 
desfășoară o activitate agricolă, în cei cinci 
ani care precedă începutul noii activități 
agricole. În cazul unei persoane juridice, 
persoana sau persoanele fizice care exercită 
controlul asupra persoanei juridice trebuie 
să nu fi desfășurat nicio activitate agricolă 
în nume propriu și pe risc propriu, sau 
trebuie să nu fi exercitat controlul asupra 
unei persoane juridice care desfășoară o 
activitate agricolă, în cei cinci ani care 
precedă începutul activității agricole de 
către persoana juridică.

În scopul aplicării primului paragraf, 
„tineri fermieri și noi operatori care își 
încep activitatea agricolă” înseamnă 
fermieri care îndeplinesc condițiile 
prevăzute la articolul 36 alineatul (2), după 
caz, și care nu au desfășurat nicio activitate 
agricolă în nume propriu și pe risc propriu 
sau care nu au exercitat controlul asupra 
unei persoane juridice care desfășoară o 
activitate agricolă, în cei cinci ani care 
precedă începutul noii activități agricole. În 
cazul unei persoane juridice, persoana sau 
persoanele fizice care exercită controlul 
asupra persoanei juridice trebuie să nu fi 
desfășurat nicio activitate agricolă în nume 
propriu și pe risc propriu sau trebuie să nu 
fi exercitat controlul asupra unei persoane 
juridice care desfășoară o activitate 
agricolă, în cei cinci ani care precedă 
începutul activității agricole de către 
persoana juridică.

Or. en

Amendamentul 1165
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul aplicării primului paragraf, 
„tineri fermieri care își încep activitatea 
agricolă” înseamnă fermieri care 
îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 
36 alineatul (2) și care nu au desfășurat 

În scopul aplicării primului paragraf, „noi 
fermieri care își încep activitatea agricolă” 
înseamnă fermieri care îndeplinesc 
condițiile prevăzute la articolul 36 
alineatul (2) și care nu au desfășurat nicio 
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nicio activitate agricolă în nume propriu și 
pe risc propriu sau care nu au exercitat 
controlul asupra unei persoane juridice care 
desfășoară o activitate agricolă, în cei cinci 
ani care precedă începutul noii activități 
agricole. În cazul unei persoane juridice, 
persoana sau persoanele fizice care exercită 
controlul asupra persoanei juridice trebuie 
să nu fi desfășurat nicio activitate agricolă 
în nume propriu și pe risc propriu sau 
trebuie să nu fi exercitat controlul asupra 
unei persoane juridice care desfășoară o 
activitate agricolă în cei cinci ani 
precedenți începutului activității agricole 
de către persoana juridică.

activitate agricolă în nume propriu și pe 
risc propriu sau care nu au exercitat 
controlul asupra unei persoane juridice care 
desfășoară o activitate agricolă, în cei cinci 
ani care precedă începutul noii activități 
agricole. În cazul unei persoane juridice, 
persoana sau persoanele fizice care exercită 
controlul asupra persoanei juridice trebuie 
să nu fi desfășurat nicio activitate agricolă 
în nume propriu și pe risc propriu sau 
trebuie să nu fi exercitat controlul asupra 
unei persoane juridice care desfășoară o 
activitate agricolă în cei cinci ani 
precedenți începutului activității agricole 
de către persoana juridică.

Or. fr

Amendamentul 1166
Liam Aylward

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot defini criterii obiective 
viitoare pentru noii operatori în 
agricultură în conformitate cu articolul 2 
alineatul (1) litera (u) din Regulamentul 
(UE) nr. [..] [RD] pentru a fi eligibili 
pentru drepturi din rezerva națională.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura că rezerva națională este alocată în mod corespunzător tinerilor fermieri 
autentici care încep o activitate agricolă, este necesar să se asigure includerea anumitor 
criterii obiective precum calificările educaționale și posibil, a anumitor limite de venit în 
criteriile de calificare.

Amendamentul 1167
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Astrid 
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Lulling, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot defini criterii obiective 
viitoare pentru noii operatori în 
agricultură în conformitate cu articolul 2 
alineatul (1) litera (u) din Regulamentul 
(UE) nr. [..] [RD] pentru a fi eligibili 
pentru a primi drepturi din rezerva 
națională.

Or. en

Amendamentul 1168
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot utiliza rezerva 
națională pentru a aloca drepturi la plată
tinerilor fermieri care nu îndeplinesc 
condițiile articolului 21 alineatul (2)..

Or. en

Amendamentul 1169
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre pot utiliza rezerva 
națională în scopul:

(5) (Nu se aplică versiunii în limba 
română.)

Or. es
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Amendamentul 1170
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre pot utiliza rezerva 
națională în scopul:

(5) Statele membre pot utiliza rezerva 
națională sau regională în scopul:

Or. en

Amendamentul 1171
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) alocării unor drepturi la plată în zone 
care fac obiectul programelor de 
restructurare și/sau de dezvoltare legate 
de o formă de intervenție publică pentru a 
preveni abandonarea terenurilor și/sau 
pentru a compensa fermierii pentru 
dezavantajele specifice din zonele 
respective;

(a) alocării unor drepturi la plată pentru a 
preveni abandonarea terenurilor și/sau 
pentru a compensa fermierii pentru 
dezavantajele specifice;

Or. en

Amendamentul 1172
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) alocării unor drepturi la plată în zone 
care fac obiectul programelor de 
restructurare și/sau de dezvoltare legate 
de o formă de intervenție publică pentru a 
preveni abandonarea terenurilor și/sau 
pentru a compensa fermierii pentru 
dezavantajele specifice din zonele 
respective;

(a) alocării unor drepturi la plată pentru a 
preveni abandonarea terenurilor și/sau 
pentru a compensa fermierii pentru 
dezavantajele specifice;

Or. en

Amendamentul 1173
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) alocării unor drepturi la plată în zone 
care fac obiectul programelor de 
restructurare și/sau de dezvoltare legate 
de o formă de intervenție publică pentru a 
preveni abandonarea terenurilor și/sau 
pentru a compensa fermierii pentru 
dezavantajele specifice din zonele 
respective;

(a) alocării unor drepturi la plată pentru a 
preveni abandonarea terenurilor și/sau 
pentru a compensa fermierii pentru 
dezavantajele specifice;

Or. en

Amendamentul 1174
Juozas Imbrasas

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) alocării unor drepturi la plată în zone 
care fac obiectul programelor de 

(a) alocării unor drepturi la plată pentru a 
preveni abandonarea terenurilor și/sau 
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restructurare și/sau de dezvoltare legate 
de o formă de intervenție publică pentru a 
preveni abandonarea terenurilor și/sau 
pentru a compensa fermierii pentru 
dezavantajele specifice din zonele 
respective;

pentru a compensa fermierii pentru 
dezavantajele specifice;

Or. en

Amendamentul 1175
Alfreds Rubiks

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) alocării drepturilor la plată în zone care 
fac obiectul programelor de restructurare 
și/sau de dezvoltare legate de o formă de 
intervenție publică pentru a preveni 
abandonarea terenurilor și/sau pentru a 
compensa fermierii pentru dezavantajele 
specifice din zonele respective;

(a) alocării unor drepturi la plată în zone 
pentru a preveni abandonarea terenurilor 
și/sau pentru a compensa fermierii pentru 
dezavantajele specifice din zonele 
respective;

Or. lv

Amendamentul 1176
James Nicholson, Julie Girling, Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) alocării drepturilor la plată în zone care 
fac obiectul programelor de restructurare 
și/sau de dezvoltare legate de o formă de 
intervenție publică pentru a preveni 
abandonarea terenurilor și/sau pentru a 
compensa fermierii pentru dezavantajele 
specifice din zonele respective;

(a) alocării drepturilor la plată noilor 
operatori, fermierilor care își încep 
activitatea agricolă după 15 mai 2014. În 
sensul alineatului (5) litera (a) punctul (i), 
„noii operatori care își încep activitatea 
agricolă” înseamnă fermierii care nu au 
desfășurat nicio activitate agricolă în 
nume propriu și pe risc propriu sau care 
nu au exercitat controlul asupra unei 
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persoane juridice care desfășoară o 
activitate agricolă, în cei cinci ani care 
precedă începutul noii activități agricole.

Or. en

Amendamentul 1177
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) alocării drepturilor la plată în zone care 
fac obiectul programelor de restructurare 
și/sau de dezvoltare legate de o formă de 
intervenție publică pentru a preveni 
abandonarea terenurilor și/sau pentru a 
compensa fermierii pentru dezavantajele 
specifice din zonele respective;

(a) alocării drepturilor la plată în zone care 
fac obiectul programelor de restructurare 
și/sau de dezvoltare pentru a preveni 
abandonarea terenurilor și/sau pentru a 
compensa fermierii pentru dezavantajele 
specifice din zonele respective;

Or. fr

Amendamentul 1178
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) alocării drepturilor la plată în zone care 
fac obiectul programelor de restructurare 
și/sau de dezvoltare legate de o formă de 
intervenție publică pentru a preveni 
abandonarea terenurilor și/sau pentru a 
compensa fermierii pentru dezavantajele 
specifice din zonele respective;

(a) alocării drepturilor la plată în zone care 
fac obiectul programelor de restructurare 
și/sau de dezvoltare legate de o formă de 
intervenție publică sau zone de importanță 
specială pentru patrimoniul cultural sau 
peisagistică (de exemplu, grădini 
tradiționale, care au, de asemenea, o 
valoare de mediu), pentru a preveni 
abandonarea terenurilor și/sau pentru a 
compensa fermierii pentru dezavantajele 
specifice din zonele respective;
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Or. de

Amendamentul 1179
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) alocării unor drepturi la plată 
fermierilor care și-au început activitatea 
agricolă în perioada celor cinci ani 
anteriori de la acordarea dreptului;

Or. en

Amendamentul 1180
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) alocării unor drepturi la plată 
fermierilor care își încep activitatea 
agricolă;

Or. en

Amendamentul 1181
Robert Dušek

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) alocării unor drepturi la plată 
fermierilor care își încep activitatea 



AM\907854RO.doc 139/169 PE492.793v01-00

RO

agricolă;

Or. en

Amendamentul 1182
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) alocării unor drepturi la plată 
fermierilor care își încep activitatea 
agricolă;

Or. en

Amendamentul 1183
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) alocării unor drepturi la plată 
tinerilor fermieri și/sau fermierilor care 
își încep activitatea agricolă;

Or. en

Amendamentul 1184
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) alocării unor plăți fermierilor care își 
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încep activitatea agricolă;

Or. en

Amendamentul 1185
Juozas Imbrasas

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) alocării unor drepturi la plată 
fermierilor care își încep activitatea 
agricolă;

Or. en

Amendamentul 1186
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – litera aa (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) alocării unor drepturi la plată 
fermierilor care își desfășoară activitatea 
în zone destinate culturilor monumentale 
protejate prin programe specifice de 
protecție care împiedică diversificarea, 
revigorarea sau reconversia culturilor.

Or. it

Amendamentul 1187
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – litera ab (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) alocării unor drepturi la plată 
fermierilor care îndeplinesc cerințele unui 
fermier activ de la articolul 4 alineatul (1) 
litera (c) și articolul 9 în 2011, însă care 
nu au deținut sau au activat un drept la 
plată conform schemei de plată unică. 
Aceasta se realizează în conformitate cu 
criterii obiective și într-un mod în care să 
se asigure un tratament egal al 
fermierilor și să se evite denaturarea 
pieței și a concurenței.

Or. en

Amendamentul 1188
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) alocării unor drepturi la plată 
fermierilor care au arendat sau au 
cumpărat teren care nu a fost declarat în 
conformitate cu articolul 26 alineatul (1) 
în cei doi ani anteriori.

Or. en

Amendamentul 1189
Juozas Imbrasas

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) alocării unor drepturi la plată 
fermierilor care au arendat sau au 
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cumpărat teren care nu a fost declarat în 
conformitate cu articolul 26 alineatul (1) 
în cei doi ani anteriori.

Or. en

Amendamentul 1190
Robert Dušek

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) alocării unor drepturi la plată 
fermierilor care își încep activitatea 
agricolă;

Or. en

Amendamentul 1191
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) alocării unor drepturi la plată 
fermierilor care își încep activitatea 
agricolă;

Or. en

Amendamentul 1192
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – litera ac (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ac) pe parcursul primului an de punere 
în aplicare a schemei de plată de bază, 
noile state membre sau regiuni pot utiliza 
rezerva națională pentru a aloca drepturi 
la plată, pe baza unor criterii obiective și 
astfel încât să asigure un tratament egal 
al fermierilor și să evite denaturarea 
pieței și a concurenței, fermierilor care 
desfășoară activități agricole și care se 
află într-o situație specială în urma 
trecerii la schema de plată de bază.

Or. en

Amendamentul 1193
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) majorării lineare a valorii drepturilor la 
plată alocate în cadrul schemei de plată de 
bază la nivel național sau regional, dacă 
rezerva națională depășește 3% în orice 
an dat, cu condiția să rămână disponibile 
sume suficiente pentru alocări în temeiul 
alineatului (4), al literei (a) de la prezentul 
alineat și al alineatului (7).

(b) majorării lineare a valorii drepturilor la 
plată alocate în cadrul schemei de plată de 
bază la nivel național sau regional, cu 
condiția să rămână disponibile sume 
suficiente pentru alocări în temeiul 
alineatului (4), al literei (a) de la prezentul 
alineat și al prezentului articol.

Or. en

Amendamentul 1194
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) majorării lineare a valorii drepturilor la 
plată alocate în cadrul schemei de plată de 
bază la nivel național sau regional, dacă 
rezerva națională depășește 3% în orice an 
dat, cu condiția să rămână disponibile sume 
suficiente pentru alocări în temeiul 
alineatului (4), al literei (a) de la prezentul 
alineat și al alineatului (7).

(b) majorării valorii drepturilor la plată 
alocate în cadrul schemei de plată de bază 
la nivel național sau regional, dacă rezerva 
națională depășește 3 % în orice an dat, cu 
condiția să rămână disponibile sume 
suficiente pentru alocări în temeiul 
alineatului (4), al literei (a) de la prezentul 
alineat și al alineatului (7).

Or. en

Amendamentul 1195
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) acoperirii necesităților anuale, în 
conformitate cu articolul 37 alineatul (2) 
și cu articolul 51 alineatul (1) sau al 
ajustării anuale a valorii drepturilor de 
plată în cadrul schemei de plată de bază. 
Partea din rezerva națională sau 
regională menționată la articolul 24 
alineatul (1a) poate fi folosită numai în 
acest scop.

Or. en

Amendamentul 1196
Albert Deß, Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) acoperirii cerinței naționale în 
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conformitate cu articolele 37 alineatul (2) 
și 51 alineatul (1), fac ajustări anuale la 
valoarea titlurilor de plată pentru schema 
de plată de bază sau acordă fermierilor 
anual, o compensație – care poate fi 
majorată printr-o plată suplimentară 
pentru proprietarii de ferme de 
dimensiuni mici – pentru eliminarea 
alocației de 5 000 EUR prevăzută la 
articolul (1) din Regulamentul (CE) 
nr. 73/2009. Partea respectivă din rezerva 
națională creată în conformitate cu 
articolul 24 alineatul (1a) poate fi 
utilizată exclusiv în acest sens. 

Or. de

Amendamentul 1197
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) acoperirii cerinței naționale în 
conformitate cu articolele 37 alineatul (2) 
și 51 alineatul (1), fac ajustări anuale la 
valoarea titlurilor de plată pentru schema 
de plată de bază sau acordă fermierilor 
anual, o compensație – care poate fi 
majorată printr-o plată suplimentară 
pentru proprietarii de ferme mici – pentru 
eliminarea alocației de 5 000 EUR 
prevăzută la articolul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009. Partea 
respectivă din rezerva națională creată în 
conformitate cu articolul 24 alineatul (1a) 
poate fi utilizată exclusiv în acest sens. 

Or. de

Amendamentul 1198
Hynek Fajmon
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Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre decid cu privire la 
prioritățile în ceea ce privește diversele 
utilizări ale rezervei naționale.

Or. en

Amendamentul 1199
Robert Dušek

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre decid cu privire la 
priorități în ceea ce privește diversele 
utilizări ale rezervei naționale.

Or. en

Amendamentul 1200
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre decid cu privire la 
priorități în ceea ce privește diversele 
utilizări ale rezervei naționale.

Or. en
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Amendamentul 1201
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Alocarea unor drepturi la plată 
fermierilor care au început activitatea 
agricolă după 2011 și care desfășoară 
activități în toate sectoarele agricole;

Or. ro

Amendamentul 1202
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Atunci când aplică alineatul (4) și 
alineatul (5) litera (a), statele membre 
stabilesc valoarea drepturilor la plată 
alocate fermierilor pe baza valorii medii 
naționale sau regionale a drepturilor la 
plată în anul alocării.

(6) Atunci când se aplică alineatul (5) 
literele (aa) și (a), valoarea drepturilor la 
plată alocate fermierilor corespunde, în 
fiecare an relevant, valorii unitare 
stabilite la articolul 22 alineatul (1) sau, 
după caz, la articolul 22 alineatul (2) ori 
la alineatul (4a).

Or. en

Amendamentul 1203
Robert Dušek

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 7 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre efectuează o reducere 
lineară a drepturilor la plată atunci când 
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rezerva lor națională sau regională nu 
este suficientă pentru a trata situațiile 
prevăzute la primul paragraf.

Or. en

Amendamentul 1204
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 7 – paragraful 1 a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre efectuează o reducere 
lineară a drepturilor la plată atunci când 
rezerva lor națională sau regională nu 
este suficientă pentru a trata situațiile 
prevăzute la primul paragraf.

Or. en

Amendamentul 1205
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 7 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când rezerva națională sau 
regională nu este suficientă pentru a trata 
situațiile prevăzute la primul paragraf, 
statele membre efectuează o reducere 
lineară a drepturilor la plată.

Or. en

Amendamentul 1206
Elisabeth Jeggle
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Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) rezerva națională se aprovizionează, 
de asemenea, din sumele rezultate din 
drepturile la plată neactivate printr-o 
declarație pentru anul curent, în 
conformitate cu articolul 26 alineatul (1), 
inclusiv drepturile conform articolului 29 
alineatul (1);

Or. de

Justificare

Ar trebui să fie posibil să se transfere în rezerva națională resursele nealocate conform 
capitolului 2 „Plată pentru practici agricole benefice pentru climat și mediu”. 

Amendamentul 1207
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) orice drept la plată care nu a fost 
activat, în conformitate cu articolul 25, 
pentru o perioadă de 2 ani cu excepția 
cazurilor de forță majoră sau a unor 
circumstanțe excepționale;

(b) orice drept la plată care nu a fost 
activat, în conformitate cu articolul 25, 
pentru o perioadă de 2 ani consecutivi cu 
excepția cazurilor de forță majoră sau a 
unor circumstanțe excepționale;

Or. es

Justificare

Concordanță cu litera (a)

Amendamentul 1208
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) orice drept la plată care nu a fost 
activat, în conformitate cu articolul 25, 
pentru o perioadă de 2 ani cu excepția 
cazurilor de forță majoră sau a unor 
circumstanțe excepționale;

(b) orice drept la plată care nu a fost 
activat, în conformitate cu articolul 25, 
pentru o perioadă de 2 ani consecutivi cu 
excepția cazurilor de forță majoră sau a 
unor circumstanțe excepționale;

Or. es

Justificare

În concordanță cu litera (a) se propune ca cei doi ani să fie consecutivi,

Amendamentul 1209
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) orice drept la plată care nu a fost 
activat, în conformitate cu articolul 25,
pentru o perioadă de 2 ani cu excepția 
cazurilor de forță majoră sau a unor 
circumstanțe excepționale;

(b) orice drept la plată care nu a fost 
activat, în conformitate cu articolul 25, 
pentru o perioadă de 2 ani consecutivi cu 
excepția cazurilor de forță majoră sau a 
unor circumstanțe excepționale;

Or. es

Amendamentul 1210
Georgios Papastamkos, Mairead McGuinness, Sergio Paolo Francesco Silvestris, 
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) aplicarea articolului 11



AM\907854RO.doc 151/169 PE492.793v01-00

RO

Or. en

Justificare

În linie cu modificarea de la articolul 11 alineatul (3a) (nou), conform căreia sumele 
declarate deduse prin implementarea plafonării, pot fi utilizate și în scopul rezervei 
naționale.

Amendamentul 1211
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) cu sumele rezultate din drepturile la 
plată neactivate conform articolului 25 
alineatul (1), stabilite în conformitate cu 
articolul 37 alineatul (1) și neutilizate 
pentru a finanța plata pentru tinerii 
fermieri și stabilite în conformitate cu 
articolul 39 alineatul (5) și neutilizate 
pentru a finanța sprijinul voluntar asociat 
din anul curent.

Or. en

Justificare

De introdus ca articolul 24 alineatul (1) litera (e).

Amendamentul 1212
Juozas Imbrasas

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) cu sumele rezultate din drepturile la 
plată neactivate conform articolului 25 
alineatul (1), stabilite în conformitate cu 
articolul 37 alineatul (1) și neutilizate 
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pentru a finanța plata pentru tinerii 
fermieri și stabilite în conformitate cu 
articolul 39 alineatul (5) și neutilizate 
pentru a finanța sprijinul voluntar asociat 
din anul curent.

Or. en

Amendamentul 1213
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Rezerva națională ar trebui să fie, de 
asemenea, aprovizionată din resursele 
rezultate din drepturile la plată neactivate 
printr-o declarație pentru anul curent, în 
conformitate cu articolul 26 alineatul (1), 
inclusiv titlurile conform articolului 29 
alineatul (1);

Or. de

Amendamentul 1214
James Nicholson

Propunere de regulament
Titlul 3 – capitolul 1 – secțiunea 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Implementarea schemei de plată de bază Implementarea schemei de plată unică

Or. en

Amendamentul 1215
Hynek Fajmon
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Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut în cadrul schemei de 
plată de bază se acordă fermierilor în 
momentul activării, printr-o declarație în 
conformitate cu articolul 26 alineatul (1), a 
unui drept la plată per hectar eligibil, în 
statul membru în care a fost alocat dreptul 
respectiv. Drepturile la plată activate dau 
dreptul la plata anuală a cuantumurilor 
stabilite în drepturile respective, fără a
aduce atingere aplicării disciplinei 
financiare, a reducerii și a plafonării 
progresive, a reducerilor lineare în 
conformitate cu articolul 7, cu articolul 37 
alineatul (2) și cu articolul 51 alineatul (1), 
și a oricăror alte reduceri sau excluderi 
impuse în temeiul Regulamentului (UE) nr. 
[…] [HZR].

(1) Sprijinul prevăzut în cadrul schemei de 
plată de bază se acordă fermierilor în 
momentul activării, printr-o declarație în 
conformitate cu articolul 26 alineatul (1), a 
unui drept la plată per hectar eligibil, în 
statul membru în care a fost alocat dreptul 
respectiv. Drepturile la plată activate dau 
dreptul la plata anuală a cuantumurilor 
stabilite în drepturile respective, fără a 
aduce atingere aplicării disciplinei 
financiare, a reducerilor lineare în 
conformitate cu articolul 7, cu articolul 37 
alineatul (2) și cu articolul 51 alineatul (1), 
și a oricăror alte reduceri sau excluderi 
impuse în temeiul Regulamentului (UE) nr. 
[…] [HZR].

Or. en

Amendamentul 1216
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut în cadrul schemei de 
plată de bază se acordă fermierilor în 
momentul activării, printr-o declarație în 
conformitate cu articolul 26 alineatul (1), a 
unui drept la plată per hectar eligibil, în 
statul membru în care a fost alocat dreptul 
respectiv. Drepturile la plată activate dau 
dreptul la plata anuală a cuantumurilor 
stabilite în drepturile respective, fără a 
aduce atingere aplicării disciplinei 
financiare, a reducerii și a plafonării 
progresive, a reducerilor lineare în 
conformitate cu articolul 7, cu articolul 37 

(1) Sprijinul prevăzut în cadrul schemei de 
plată unică se acordă fermierilor în 
momentul activării, printr-o declarație în 
conformitate cu articolul 26 alineatul (1), a 
unui drept la plată per hectar eligibil, în 
statul membru în care a fost alocat dreptul 
respectiv. Drepturile la plată activate dau 
dreptul la plata anuală a cuantumurilor 
stabilite în drepturile respective, fără a 
aduce atingere aplicării disciplinei 
financiare, a reducerii și a plafonării 
progresive, a reducerilor lineare în 
conformitate cu articolul 7, cu articolul 37 
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alineatul (2) și cu articolul 51 alineatul (1), 
și a oricăror alte reduceri sau excluderi 
impuse în temeiul Regulamentului (UE) nr. 
[…] [HZR].

alineatul (2) și cu articolul 51 alineatul (1), 
și a oricăror alte reduceri sau excluderi 
impuse în temeiul Regulamentului (UE) nr. 
[...] [HZR].

Or. en

Amendamentul 1217
James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) orice suprafață care a dat dreptul la 
plăți în 2008 în cadrul schemei de plată 
unică sau al schemei de plată unică pe 
suprafață, prevăzute în titlul III și respectiv 
în titlul IV litera A din Regulamentul (CE) 
nr. 1782/2003, și care:

(b) orice suprafață care a dat dreptul la 
plăți în 2008 în cadrul schemei de plată 
unică existente sau al schemei de plată 
unică pe suprafață, prevăzute în titlul III și 
respectiv în titlul IV litera A din 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, și care:

Or. en

Amendamentul 1218
James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) pe durata angajamentului relevant al 
agricultorului individual, este împădurită în 
temeiul articolului 31 din Regulamentul 
(CE) nr. 1257/1999 sau al articolului 43 
din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 sau 
al articolului 23 din Regulamentul (UE) nr. 
[…] [RDR] sau în temeiul unei scheme 
naționale ale cărei condiții respectă 
dispozițiile articolului 43 alineatele (1), (2) 
și (3) din Regulamentul (CE) nr. 
1698/2005 și ale articolului 23 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR]; sau

(ii) pe durata angajamentului relevant al 
agricultorului individual, este împădurită în 
temeiul sau în concordanță cu obiectivele 
articolului 31 din Regulamentul (CE) nr. 
1257/1999 sau al articolului 43 din 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 sau al 
articolului 23 din Regulamentul (UE) nr. 
[…] [RDR] sau în temeiul unei scheme 
naționale ale cărei condiții respectă 
dispozițiile articolului 43 alineatele (1), (2) 
și (3) din Regulamentul (CE) nr. 
1698/2005 și ale articolului 23 din 
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Regulamentul (UE) nr. […] [RDR]; sau

Or. en

Amendamentul 1219
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam 
Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut în cadrul schemei de 
plată de bază se acordă fermierilor în 
momentul activării, printr-o declarație în 
conformitate cu articolul 26 alineatul (1), a 
unui drept la plată per hectar eligibil, în 
statul membru în care a fost alocat dreptul 
respectiv. Drepturile la plată activate dau 
dreptul la plata anuală a cuantumurilor 
stabilite în drepturile respective, fără a 
aduce atingere aplicării disciplinei 
financiare, a reducerii și a plafonării 
progresive, a reducerilor lineare în 
conformitate cu articolul 7, cu articolul 37 
alineatul (2) și cu articolul 51 alineatul (1), 
și a oricăror alte reduceri sau excluderi 
impuse în temeiul Regulamentului (UE) nr. 
[…] [HZR].

(1) Sprijinul prevăzut în cadrul schemei de 
plată de bază se acordă fermierilor în 
momentul activării, printr-o declarație în 
conformitate cu articolul 26 alineatul (1), a 
unui drept la plată per hectar eligibil, în 
statul membru în care a fost alocat dreptul 
respectiv. Drepturile la plată activate dau 
dreptul la plata anuală a cuantumurilor 
stabilite în drepturile respective, fără a 
aduce atingere aplicării disciplinei 
financiare, a reducerii și a plafonării 
progresive, a reducerilor lineare în 
conformitate cu articolul 7, cu articolul 37 
alineatul (2) și cu articolul 51 alineatul (1), 
și a oricăror alte reduceri sau excluderi 
impuse în temeiul Regulamentului (UE) nr. 
[…] [HZR]. Prin derogare, statele 
membre care aplică schema de plată 
unică pe suprafață în 2013 pot continua 
să aplice modelul pentru a implementa 
plata de bază.

Or. en

Amendamentul 1220
Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) sau orice suprafață pășunată și/sau 
cosită în special din motive de conservare 
a naturii.

Or. de

Amendamentul 1221
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) terenul va fi clasificat ca hectare 
eligibile dacă nu mai mult de 10 % din 
hectar, după cum au stabilit statele 
membre sau regiunile conform clasificării 
terenului per parcelă, este definit ca teren 
neeligibil sau are caracteristicile stabilite 
în Regulamentul 1782/2003.

Or. en

Justificare

Terenul neeligibil aici poate include arbuști, copaci, buruieni inaccesibile/abandonate, ferigi, 
mlaștini, pereți de roci, coridoare etcetera.

Amendamentul 1222
Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul literei (a) de la primul paragraf, 
statele membre pot, în conformitate cu 
criteriile obiective și nediscriminatorii, să 
propună o reducere a coeficientului de 



AM\907854RO.doc 157/169 PE492.793v01-00

RO

determinare a numărului de hectare, la 
fel ca la articolul 4 alineatul (1) litera (h).

Or. de

Justificare

Conferă o mai mare flexibilitate statelor membre. Posibilitatea pentru statele membre de a 
face distincția între diferitele tipuri de teren prin utilizarea unui coeficient de reducere pentru 
suprafețele extensive. Aceasta ar putea contribui la evitarea ca tariful per hectar să se reducă 
într-un mod extrem de disproporționat într-un stat membru/regiune.

Amendamentul 1223
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul aplicării primului paragraf litera 
(a), în cazul în care o suprafață agricolă a 
unei exploatații este utilizată și pentru 
activități neagricole, suprafața respectivă 
este considerată ca fiind utilizată în 
principal pentru activități agricole dacă 
activitatea agricolă se poate desfășura fără 
a fi afectată în mod semnificativ de 
intensitatea, natura, durata și calendarul 
activităților neagricole. Statele membre 
stabilesc criterii pentru implementarea 
prezentului paragraf pe teritoriul lor.

În scopul aplicării primului paragraf litera 
(a), în cazul în care o suprafață agricolă a 
unei exploatații este utilizată și pentru 
activități neagricole, suprafața respectivă 
este considerată ca fiind utilizată în 
principal pentru activități agricole dacă 
activitatea agricolă se poate desfășura fără 
a fi afectată în mod semnificativ de 
intensitatea, natura, durata și calendarul 
activităților neagricole. În plus, o 
suprafață agricolă poate fi exclusă ca 
hectar eligibil dacă funcția predominantă 
a suprafeței este neagricolă. Statele 
membre stabilesc criterii pentru 
implementarea prezentului paragraf pe 
teritoriul lor.

Or. en

Amendamentul 1224
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul aplicării primului paragraf litera 
(a), în cazul în care o suprafață agricolă a 
unei exploatații este utilizată și pentru 
activități neagricole, suprafața respectivă 
este considerată ca fiind utilizată în 
principal pentru activități agricole dacă 
activitatea agricolă se poate desfășura fără 
a fi afectată în mod semnificativ de 
intensitatea, natura, durata și calendarul 
activităților neagricole. Statele membre 
stabilesc criterii pentru implementarea 
prezentului paragraf pe teritoriul lor.

În scopul aplicării primului paragraf litera 
(a), în cazul în care o suprafață agricolă a
unei exploatații este utilizată și pentru 
activități neagricole, suprafața respectivă 
este considerată ca fiind utilizată în 
principal pentru activități agricole dacă 
activitatea agricolă se poate desfășura fără 
a fi afectată în mod semnificativ de 
intensitatea, natura, durata și calendarul 
activităților neagricole. Suprafețele pe care 
se realizează activități agricole în scopul 
conservării naturii și a biodiversității sunt 
considerate, de asemenea ca fiind utilizate 
în mod preponderent pentru activitatea 
agricolă. Statele membre stabilesc criterii 
pentru implementarea prezentului paragraf 
pe teritoriul lor.

Or. en

Justificare

Schema de plată de bază nu ar trebui să împiedice intenția de bună conservare a naturii.

Amendamentul 1225
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Sunt excluse din această definiție 
suprafețele neproductive din punct de 
vedere agricol sau care nu au legătură cu 
o sarcină agricolă minimă.

Or. es

Justificare

Este esențial să se concretizeze la maximum definiția unui hectar eligibil delimitând 
suprafețele agricole utilizate pentru producția agricolă și/sau animalieră.
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Amendamentul 1226
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre sau regiunile în care 
sunt aplicate dispozițiile articolul 20 pot 
exclude culturile permanente individuale 
din „hectarele eligibile”.

Or. de

Amendamentul 1227
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul drepturilor speciale, acestea 
se activează cu condiția ca fermierul să 
justifice că păstrează 50 % din activitatea 
de creștere a animalelor prin care i se 
atribuie drepturile.

Or. es

Justificare

În cazul în care se acceptă modificarea cu privire la crearea unei situații excepționale pentru 
exploatațiile agricole fără teren, este necesar să se menționeze forma de activare și justificare 
a drepturilor speciale.

Amendamentul 1228
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În circumstanțe justificate în mod 
corespunzător, statele membre pot autoriza 
fermierul să își modifice declarația, cu 
condiția ca acesta să mențină cel puțin 
numărul de hectare corespunzător 
drepturilor sale de plată și să respecte 
condițiile prevăzute pentru acordarea plății 
de bază pentru suprafața în cauză.

(2) În circumstanțe justificate în mod 
corespunzător, statele membre pot autoriza 
fermierul să își modifice declarația, în 
vederea declarării suprafețelor neeligibile 
în prezent, cu condiția ca acesta să mențină 
cel puțin numărul de hectare corespunzător 
drepturilor sale de plată și să respecte 
condițiile prevăzute pentru acordarea plății 
de bază pentru suprafața în cauză.

Or. fr

Amendamentul 1229
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Drepturile la plată nu pot fi transferate 
decât unui fermier stabilit în același stat 
membru, cu excepția cazurilor de transfer 
prin moștenire sau prin moștenire
anticipată.

Drepturile la plată pot fi transferate doar 
atunci când hectarele eligibile la care 
dreptul a fost activat sunt transferate, prin 
vânzare, arendare sau moștenire.
Transferul drepturilor are legătură 
directă cu transferul de teren. 

Or. en

Amendamentul 1230
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Drepturile la plată nu pot fi transferate 
decât unui fermier stabilit în același stat 
membru, cu excepția cazurilor de transfer 
prin moștenire sau prin moștenire 

(1) Drepturile la plată nu pot fi transferate 
decât unui fermier stabilit în același stat 
membru, cu excepția cazurilor de transfer 
prin moștenire sau prin moștenire 



AM\907854RO.doc 161/169 PE492.793v01-00

RO

anticipată. anticipată. Acest transfer nu se poate 
efectua decât cu titlu gratuit.

Or. fr

Amendamentul 1231
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Totuși, chiar și în cazul moștenirilor sau 
al moștenirilor anticipate, drepturile la 
plată nu pot fi utilizate decât în statul 
membru în care au fost stabilite.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1232
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Drepturile la plată pot fi transferate 
numai în aceeași regiune sau între 
regiunile unui stat membru în care 
valoarea drepturilor la plată pe hectar 
rezultând din aplicarea articolului 22 
alineatul (1) sau (2) este identică.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1233
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2 a (nou)



PE492.793v01-00 162/169 AM\907854RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Atunci când drepturile la plată sunt 
vândute fără teren, statele membre pot, 
acționând în conformitate cu principiile 
generale ale legislației comunitare, să 
decidă ca o parte din drepturile la plată 
vândute să se întoarcă în rezerva 
națională sau ca valoarea unitară a 
acestora să fie redusă în favoarea rezervei 
naționale.

Or. en

Amendamentul 1234
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, cerințele 
necesare legate de notificarea către 
autoritățile naționale a transferării 
drepturilor la plată și de termenele în care 
trebuie efectuată această notificare; 
Aceste acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 56 
alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1235
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția cazurilor de forță majoră sau 
a circumstanțelor excepționale, un 
fermier poate transfera drepturile sale la 
plată fără teren numai după ce a utilizat 
cel puțin 100 % din drepturile sale la 
plată pe parcursul a cel puțin un an 
calendaristic sau după ce a renunțat de 
bună voie în favoarea rezervei naționale 
la toate drepturile la plată pe care nu le-a 
folosit în primul an de punere în aplicare 
a schemei de plată de bază.

Or. en

Amendamentul 1236
Robert Dušek

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția cazurilor de forță majoră sau 
a circumstanțelor excepționale, un 
fermier poate transfera drepturile sale la 
plată fără teren numai după ce a utilizat 
cel puțin 100 % din drepturile sale la 
plată pe parcursul a cel puțin un an 
calendaristic sau după ce a renunțat de 
bună voie în favoarea rezervei naționale 
la toate drepturile la plată pe care nu le-a 
folosit în primul an de punere în aplicare 
a schemei de plată de bază.

Or. en

Amendamentul 1237
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) norme privind eligibilitatea și accesul 
fermierilor la schema de plată de bază în 
caz de moștenire și de moștenire anticipată, 
în caz de moștenire prin contract de 
arendare, în caz de schimbare a formei sau 
a denumirii juridice, precum și în caz de 
fuziune sau scindare a exploatației;

(a) norme privind eligibilitatea și accesul 
fermierilor la schema de plată unică în caz 
de moștenire și de moștenire anticipată, în 
caz de moștenire prin contract de arendare, 
în caz de schimbare a formei sau a 
denumirii juridice, precum și în caz de 
fuziune sau scindare a exploatației;

Or. en

Amendamentul 1238
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Giovanni 
La Via, Marian-Jean Marinescu, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) criteriile care trebuie să fie aplicate de 
statele membre pentru alocarea drepturilor 
la plată fermierilor care nu au activat 
niciun drept în 2011 sau care nu au solicitat 
sprijin în 2011 în cadrul schemei de plată 
unică pe suprafață, în conformitate cu 
articolul 21 alineatul (2), precum și pentru 
alocarea drepturilor la plată în cazul 
aplicării clauzei contractuale menționate la 
articolul 21 alineatul (3);

(e) criteriile care trebuie să fie aplicate de 
statele membre pentru alocarea drepturilor 
la plată fermierilor care nu au activat 
niciun drept în oricare dintre anii 2009, 
2010 sau 2011 sau care nu au solicitat 
sprijin în oricare dintre anii 2009, 2010 
sau 2011 în cadrul schemei de plată unică 
pe suprafață, în conformitate cu articolul 
21 alineatul (2), precum și pentru alocarea 
drepturilor la plată în cazul aplicării clauzei 
contractuale menționate la articolul 21 
alineatul (3), cu excepția noilor operatori 
și a tinerilor fermieri;

Or. en

Amendamentul 1239
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) criteriile care trebuie să fie aplicate de 
statele membre pentru alocarea 
drepturilor la plată fermierilor care nu au 
activat niciun drept în 2011 sau care nu au 
solicitat sprijin în 2011 în cadrul schemei 
de plată unică pe suprafață, în conformitate 
cu articolul 21 alineatul (2), precum și 
pentru alocarea drepturilor la plată în cazul 
aplicării clauzei contractuale menționate la 
articolul 21 alineatul (3);

(e) criteriile care trebuie să fie aplicate de 
statele membre atunci când decid să aloce 
drepturile la plată fermierilor care nu au 
activat niciun drept în perioada 2009-2011
sau care nu au solicitat sprijin în 2011 în 
cadrul schemei de plată unică pe suprafață, 
diferențele naționale la plățile directe, 
sprijinul specific și/sau măsurile de 
dezvoltare rurală bazate pe suprafață în 
perioada 2009-2011 în conformitate cu 
articolul 21 alineatul (2), precum și pentru 
alocarea drepturilor la plată în cazul 
aplicării clauzei contractuale menționate la 
articolul 21 alineatul (3);

Or. bg

Amendamentul 1240
Robert Dušek

Propunere de regulament
Articolul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28a
(1) Statele membre care, până la 31 
decembrie 2013, operează schema de 
plată unică pe suprafață stabilită în titlul 
V al Regulamentului (CE) nr. 73/2009, 
pot acorda ajutor fermierilor în 
conformitate cu prezentul articol.
(2) Plata unică pe suprafață se efectuează 
anual. Aceasta se calculează prin 
divizarea pachetului financiar anual, 
stabilit în conformitate cu articolul 19 din 
prezentul regulament, la suprafața 
agricolă a fiecărui nou stat membru, 
stabilită în conformitate cu articolul 25 
din prezentul regulament.

Or. en
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Amendamentul 1241
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28a
(1) Statele membre care, până la 31
decembrie 2013, operează schema de 
plată unică pe suprafață stabilită în titlul 
V al Regulamentului (CE) nr. 73/2009, 
pot acorda ajutor fermierilor în 
conformitate cu prezentul articol.
(2) Plata unică pe suprafață se efectuează 
anual. Aceasta se calculează prin 
divizarea pachetului financiar anual, 
stabilit în conformitate cu articolul 19 din 
prezentul regulament, la suprafața 
agricolă a fiecărui nou stat membru, 
stabilită în conformitate cu articolul 25 
din prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 1242
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28a
Statele membre pot decide, înainte de 1 
august 2013, să aplice schema de plată de 
bază fără drept la plată.

Or. bg
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Amendamentul 1243
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Titlul 3 – capitolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

CAPITOLUL 1a
SCHEMA DE PLATĂ UNICĂ PE 

SUPRAFAȚĂ
Articolul 28a

Schema de plată unică pe suprafață
(1) Prin derogare de la capitolul 1, statele 
membre care, până la 31 decembrie 2013, 
operează schema de plată unică pe 
suprafață stabilită în titlul V al 
Regulamentului (CE) nr. 73/2009, pot 
acorda ajutor fermierilor în conformitate 
cu acest capitol.
(2) Plata unică pe suprafață se efectuează 
anual. Aceasta se calculează prin 
divizarea plafonului național anual, 
stabilit în conformitate cu articolul 28b, la 
suprafața agricolă a fiecărui stat membru 
vizat, stabilită în conformitate cu articolul 
28d.
(3) Statele membre implicate notifică 
Comisia dacă au intenția de a înceta 
aplicarea schemei de plată unică pe 
suprafață, până la 1 august a ultimului an 
al aplicării sale. După încetarea aplicării 
schemei de plată unică pe suprafață, 
schema de plată de bază se aplică în 
conformitate cu normele și legislația 
relevante ale Uniunii.
Articolul 28b
Plafonul schemei de plată unică pe 
suprafață
(1) Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, plafonul 
național anual pentru schema de plată 
unică prin deducerea cuantumurilor 
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anuale care urmează să fie stabilite în 
conformitate cu articolele 33, 35, 37 și 39 
din plafonul național anual stabilit în 
anexa II. Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 56 alineatul (2).
(2) Pentru fiecare stat membru și pentru 
fiecare an, valoarea totală a plăților 
conform schemei de plată unică pe 
suprafață trebuie să fie egală cu plafonul 
național corespunzător adoptat de către 
Comisie în temeiul alineatului (1).
(3) În cazul modificării față de anul 
anterior a plafonului adoptat de Comisie 
în temeiul alineatului (1), comparativ cu 
anul anterior sau atunci când într-un an 
dat plățile unice pe suprafață ar depăși 
plafonul adoptat de Comisie în 
conformitate cu alineatul (1), un stat 
membru în cauză reduce sau majorează 
linear valoarea tuturor drepturilor la 
plată, pentru a asigura conformitatea cu 
alineatul (2).
Articolul 28c
Suprafața inclusă în schema de plată 
unică pe suprafață
(1) Zona agricolă a unui stat membru 
conform schemei de plată unică pe 
suprafață face parte din zona agricolă 
utilizată.
(2) În sensul acestui capitol, suprafața 
agricolă utilizată înseamnă suprafața 
totală a hectarelor eligibile astfel cum 
sunt definite la articolul 25 alineatele (2) 
și (3).
(3) Cu excepția cazurilor de forță majoră 
sau a unor circumstanțe excepționale, 
hectarele eligibile menționate la alineatul 
(2) sunt la dispoziția fermierului la o dată 
stabilită de statul membru, care nu poate 
fi ulterioară datei stabilite în statul 
membru respectiv pentru modificarea 
cererii de ajutor menționate la articolul 
73 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 
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nr. […] [HZR].
Articolul 28d
Alte sisteme de ajutor
Dispozițiile articolelor 29, 34, 36 și 38 se 
aplică, mutatis mutandis, în statele 
membre care au decis să utilizeze schema 
de plată unică de suprafață.

Or. en

Justificare

CE nu vizează să mențină sistemele de plată existente în prezent. Prin analogie cu 
modificarea RAP, pentru a menține drepturile de plată în cadrul modelelor SPU regionalizate 
în loc de introducerea unui sistem complet nou, solicităm menținerea SPUS ca o alternativă 
bună, simplă și bine stabilită la sistemul bazat pe alocarea de drepturi la plată. 


