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Amendamentul 1052
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) investiții realizate de organismele 
publice în infrastructura de agrement, în 
informarea turiștilor și marcarea siturilor 
turistice;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 1053
Jim Higgins, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) investiții realizate de organismele 
publice în infrastructura de agrement, în 
informarea turiștilor și marcarea siturilor 
turistice;

(e) investiții realizate de organismele 
publice în infrastructura de agrement, 
investiții în diseminarea informațiilor 
turistice, în dezvoltarea și întreținerea 
infrastructurii turistice de mică amploare,
în activități bine orientate de promovare și 
marketing privind atracțiile turistice 
rurale, în special în extrasezon, precum și 
în promovarea serviciilor turistice și în 
marcarea siturilor turistice;

Or. en

Amendamentul 1054
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) investiții realizate de organismele 
publice în infrastructura de agrement, în 
informarea turiștilor și marcarea siturilor 
turistice;

(e) investiții în infrastructura de agrement, 
în infrastructura turistică de mică 
amploare legată de agricultură și 
silvicultură, în comercializarea regională,
în informarea turiștilor și marcarea siturilor 
turistice;

Or. de

Amendamentul 1055
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) investiții realizate de organismele 
publice în infrastructura de agrement, în 
informarea turiștilor și marcarea siturilor 
turistice;

(e) investiții pentru uz public în 
infrastructura de agrement, în informarea 
turiștilor, în infrastructura turistică de 
mică amploare, în comercializarea 
serviciilor de turism rural și marcarea 
siturilor turistice;

Or. en

Amendamentul 1056
Diane Dodds, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) investiții realizate de organismele 
publice în infrastructura de agrement, în 
informarea turiștilor și marcarea siturilor 
turistice;

(e) investiții pentru uz public în 
infrastructura de agrement, în informarea 
turiștilor, în infrastructura turistică de 
mică amploare, în comercializarea 
serviciilor de turism rural și marcarea 
siturilor turistice;
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Or. en

Amendamentul 1057
Phil Prendergast

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) investiții realizate de organismele 
publice în infrastructura de agrement, în 
informarea turiștilor și marcarea siturilor 
turistice;

(e) investiții pentru uz public în 
infrastructura de agrement, în informarea 
turiștilor, în infrastructura turistică de 
mică amploare, în comercializarea 
serviciilor de turism rural și marcarea 
siturilor turistice;

Or. en

Amendamentul 1058
Nessa Childers

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) investiții realizate de organismele 
publice în infrastructura de agrement, în 
informarea turiștilor și marcarea siturilor 
turistice;

(e) investiții pentru uz public în 
infrastructura de agrement, în informarea 
turiștilor, în infrastructura turistică de 
mică amploare, în comercializarea 
serviciilor de turism rural și marcarea 
siturilor turistice;

Or. en

Amendamentul 1059
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) investiții realizate de organismele 
publice în infrastructura de agrement, în 
informarea turiștilor și marcarea siturilor 
turistice;

(e) investiții pentru uz public în 
infrastructura de agrement, în informarea 
turiștilor, în infrastructura turistică de 
mică amploare, în comercializarea 
serviciilor de turism rural și în marcarea 
siturilor turistice;

Or. it

Justificare

Amendamentul dorește să permită realizarea investițiilor în scopuri turistice nu numai de 
către organismele publice, dar și de către entități private.

Amendamentul 1060
Dimitar Stoyanov

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) investiții realizate de organismele
publice în infrastructura de agrement, în 
informarea turiștilor și marcarea siturilor 
turistice;

(e) investiții realizate de organismele 
publice în infrastructura de agrement,
inclusiv în ceea ce privește turismul rural,
în informarea turiștilor și marcarea siturilor 
turistice;

Or. bg

Amendamentul 1061
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) investiții realizate de organismele 
publice în infrastructura de agrement, în 
informarea turiștilor și marcarea siturilor 

(e) investiții realizate de organismele 
publice și private în infrastructura de 
agrement, în informarea turiștilor și 
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turistice; marcarea siturilor turistice;

Or. it

Amendamentul 1062
Giancarlo Scottà, 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 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) investiții realizate de organismele 
publice în infrastructura de agrement, în 
informarea turiștilor și marcarea siturilor 
turistice;

(e) investiții realizate de organismele 
publice și private în infrastructura de 
agrement, în informarea turiștilor și 
marcarea siturilor turistice;

Or. it

Amendamentul 1063
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) investiții realizate de organismele 
publice în infrastructura de agrement, în 
informarea turiștilor și marcarea siturilor 
turistice;

(e) investiții realizate de organismele 
publice sau de organizațiile care se ocupă 
de dezvoltarea locală în infrastructura de 
agrement, în informarea turiștilor și 
marcarea siturilor turistice;

Or. en

Amendamentul 1064
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) studii și investiții asociate cu 
întreținerea, refacerea și modernizarea 
patrimoniului cultural și natural al 
satelor și al peisajelor rurale, inclusiv cu 
aspectele socio-economice conexe;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 1065
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) studii și investiții asociate cu 
întreținerea, refacerea și modernizarea 
patrimoniului cultural și natural al satelor 
și al peisajelor rurale, inclusiv cu aspectele 
socio-economice conexe;

(f) studii și investiții asociate cu 
întreținerea, refacerea și modernizarea 
patrimoniului cultural și natural al satelor 
și al peisajelor rurale, dar și a siturilor cu 
înaltă valoare de mediu, inclusiv cu 
aspectele socio-economice conexe;

Or. ro

Amendamentul 1066
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) studii și investiții asociate cu 
întreținerea, refacerea și modernizarea 
patrimoniului cultural și natural al satelor 
și al peisajelor rurale, inclusiv cu aspectele 
socio-economice conexe;

(f) studii și investiții asociate cu 
întreținerea, refacerea și modernizarea 
patrimoniului cultural, educațional, 
religios și natural al satelor și al peisajelor 
rurale, inclusiv cu aspectele socio-
economice conexe;

Or. ro
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Amendamentul 1067
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) investiții orientate spre delocalizarea 
activităților și transformarea clădirilor sau 
a altor instalații aflate în apropierea 
așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii 
calității vieții sau al creșterii performanței 
de mediu a așezării respective.

(g) investiții orientate spre delocalizarea 
activităților și transformarea clădirilor sau 
a altor instalații aflate în apropierea sau pe 
teritoriul așezărilor rurale, în scopul 
îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii 
performanței de mediu a așezării 
respective.

Or. de

Amendamentul 1068
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) investiții orientate spre delocalizarea 
activităților și transformarea clădirilor sau 
a altor instalații aflate în apropierea 
așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii 
calității vieții sau al creșterii performanței 
de mediu a așezării respective.

(g) investiții orientate spre delocalizarea 
activităților și transformarea clădirilor sau 
a altor instalații aflate în apropierea și în 
interiorul așezărilor rurale, în scopul 
îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii 
performanței de mediu a așezării 
respective.

Or. ro

Amendamentul 1069
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera g
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) investiții orientate spre delocalizarea 
activităților și transformarea clădirilor sau 
a altor instalații aflate în apropierea 
așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii 
calității vieții sau al creșterii performanței 
de mediu a așezării respective.

(g) investiții orientate spre delocalizarea 
activităților și transformarea clădirilor sau 
a altor instalații aflate în apropierea 
așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii 
calității vieții sau al creșterii performanței 
de mediu a așezării respective, precum 
pentru activități motivaționale și de 
sensibilizare privind mediul.

Or. fr

Amendamentul 1070
Peter Jahr

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) studii și investiții legate de alte 
măsuri pentru reînnoirea satelor;

Or. de

Amendamentul 1071
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) investiții în infrastructură și resurse 
umane pentru asigurarea unor servicii de 
sănătate universal accesibile cu personal 
calificat în zonele rurale.

Or. pl
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Amendamentul 1072
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul acordat în cadrul acestei 
măsuri vizează exclusiv infrastructura la 
scară mică, astfel cum este definită de 
fiecare stat membru în programul său. Cu 
toate acestea, programele de dezvoltare 
rurală pot prevedea anumite derogări de 
la această normă în cazul investițiilor în 
banda largă și a celor realizate în 
domeniul energiei din surse regenerabile.
În acest caz, trebuie stabilite criterii clare 
care să asigure complementaritatea cu 
sprijinul acordat în cadrul altor 
instrumente ale UE.

(2) Sprijinul acordat în cadrul acestei 
măsuri vizează exclusiv infrastructura 
aflată în legătură directă cu renovarea și 
dezvoltarea satelor, vizând creșterea 
competitivității agriculturii și viabilității 
zonelor rurale.

Or. ro

Amendamentul 1073
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul acordat în cadrul acestei 
măsuri vizează exclusiv infrastructura la 
scară mică, astfel cum este definită de 
fiecare stat membru în programul său. Cu 
toate acestea, programele de dezvoltare 
rurală pot prevedea anumite derogări de la 
această normă în cazul investițiilor în 
banda largă și a celor realizate în domeniul 
energiei din surse regenerabile. În acest 
caz, trebuie stabilite criterii clare care să 
asigure complementaritatea cu sprijinul 
acordat în cadrul altor instrumente ale UE.

(2) Cu toate acestea, programele de 
dezvoltare rurală pot prevedea anumite 
derogări de la această normă în cazul 
investițiilor în banda largă, în mecanisme 
de prevenție și instituții de asistență 
medicală, în domeniul energiei din surse 
regenerabile, cu excepția investițiilor în 
biomasă, biogaz și biocombustibili care au 
la bază culturi terestre, toate 
nesustenabile. În acest caz, trebuie stabilite 
criterii clare care să asigure 
complementaritatea cu sprijinul acordat în 
cadrul altor instrumente ale UE.
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Or. en

Amendamentul 1074
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul acordat în cadrul acestei 
măsuri vizează exclusiv infrastructura la 
scară mică, astfel cum este definită de 
fiecare stat membru în programul său. Cu 
toate acestea, programele de dezvoltare 
rurală pot prevedea anumite derogări de la 
această normă în cazul investițiilor în 
banda largă și a celor realizate în domeniul 
energiei din surse regenerabile. În acest 
caz, trebuie stabilite criterii clare care să 
asigure complementaritatea cu sprijinul 
acordat în cadrul altor instrumente ale UE.

(2) Sprijinul acordat în cadrul acestei 
măsuri vizează exclusiv infrastructura la 
scară mică, astfel cum este definită de 
fiecare stat membru în programul său. Cu 
toate acestea, programele de dezvoltare 
rurală pot prevedea anumite derogări de la 
această normă în cazul investițiilor în 
banda largă. Poate fi prevăzută o derogare 
similară pentru investițiile realizate în 
infrastructura pentru energie din surse 
regenerabile și pentru economia de 
energie, dacă proiectul aparține 
comunității și este supus controlului 
acesteia, iar comunitatea în cauză 
participă la distribuirea venitului. În acest 
caz, trebuie stabilite criterii clare care să 
asigure complementaritatea cu sprijinul 
acordat în cadrul altor instrumente ale UE.

Or. en

Amendamentul 1075
Sylvie Goulard

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Sprijinul acordat în cadrul acestei 
măsuri poate fi extins și la dezvoltarea 
activităților economice neagricole care 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor, în 
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special în cazul microîntreprinderilor și al 
întreprinderilor mici.

Or. fr

Amendamentul 1076
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Investițiile realizate în temeiul 
alineatului (1) sunt eligibile pentru sprijin 
dacă operațiunile relevante sunt 
implementate în conformitate cu planurile 
de dezvoltare a municipalităților în zonele 
rurale și a serviciilor de bază oferite de 
acestea, acolo unde există asemenea 
planuri, și trebuie să fie coerente cu orice 
eventuală strategie de dezvoltare locală.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 1077
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Investițiile realizate în temeiul 
alineatului (1) sunt eligibile pentru sprijin 
dacă operațiunile relevante sunt 
implementate în conformitate cu planurile 
de dezvoltare a municipalităților în zonele 
rurale și a serviciilor de bază oferite de 
acestea, acolo unde există asemenea 
planuri, și trebuie să fie coerente cu orice 
eventuală strategie de dezvoltare locală.

(3) Investițiile realizate în temeiul 
alineatului (1) sunt eligibile pentru sprijin 
dacă sunt coerente cu orice eventuală 
strategie de dezvoltare locală.
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Or. it

Amendamentul 1078
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Investițiile realizate în temeiul 
alineatului (1) sunt eligibile pentru sprijin 
dacă operațiunile relevante sunt 
implementate în conformitate cu planurile 
de dezvoltare a municipalităților în zonele 
rurale și a serviciilor de bază oferite de 
acestea, acolo unde există asemenea 
planuri, și trebuie să fie coerente cu orice 
eventuală strategie de dezvoltare locală.

(3) Investițiile realizate în temeiul 
alineatului (1) sunt eligibile pentru sprijin 
dacă operațiunile relevante sunt 
implementate în conformitate cu planurile 
de dezvoltare a municipalităților în zonele 
rurale și a serviciilor de bază oferite de 
acestea, acolo unde există asemenea 
planuri, și trebuie să fie coerente cu orice 
eventuală strategie de dezvoltare locală.
Investițiile realizate în conformitate cu
alineatul (1) litera (g) nu vor fi 
considerate măsuri legate de transferul 
întreprinderilor agricole.

Or. de

Amendamentul 1079
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Investițiile realizate în temeiul 
alineatului (1) sunt eligibile pentru sprijin 
dacă operațiunile relevante sunt 
implementate în conformitate cu planurile 
de dezvoltare a municipalităților în zonele 
rurale și a serviciilor de bază oferite de 
acestea, acolo unde există asemenea 
planuri, și trebuie să fie coerente cu orice 
eventuală strategie de dezvoltare locală.

(3) Investițiile realizate în temeiul 
alineatului (1) sunt eligibile pentru sprijin 
dacă operațiunile relevante sunt 
implementate în conformitate cu planurile 
de dezvoltare a municipalităților în zonele 
rurale și a satelor, precum și a serviciilor 
de bază oferite de acestea, acolo unde 
există asemenea planuri, și trebuie să fie 
coerente cu orice eventuală strategie de 
dezvoltare locală.
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Or. bg

Amendamentul 1080
Maria do Céu Patrão Neves

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Beneficiarii sprijinului menționat la 
alineatul (1) sunt exploatațiile agricole 
sau silvicole sau organizațiile acestora 
sau, alternativ, au o legătură directă 
demonstrată cu sectorul agricol sau silvic.

Or. pt

Amendamentul 1081
Maria do Céu Patrão Neves

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Sprijinul în cadrul acestei măsuri 
poate fi pus în aplicare prin intermediul 
abordării LEADER.

Or. pt

Amendamentul 1082
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 

eliminat
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articolul 90 privind definirea tipurilor de 
infrastructură pentru energia din surse 
regenerabile care sunt eligibile pentru
sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri.

Or. en

Amendamentul 1083
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21a
Îmbunătățirea biodiversității în zonele 
rurale
(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin pentru:
(a) elaborarea și actualizarea planurilor 
de protecție și de gestionare referitoare la 
siturile Natura 2000 și la alte zone de 
mare valoare naturală, inclusiv planuri de 
acțiune pentru protecția speciilor care au 
legătură cu zonele rurale;
(b) studii, acțiuni de sensibilizare cu 
privire la mediu și investiții asociate cu 
acțiunile de sensibilizare, cu întreținerea, 
refacerea și modernizarea caracteristicilor 
patrimoniului natural, cum ar fi refacerea 
și crearea cursurilor de apă sau a altor 
structuri liniare și continue sau cu 
funcționarea acestora ca puncte de 
trecere care sunt elemente esențiale 
pentru migrarea, răspândirea și schimbul 
genetic al speciilor sălbatice.
(2) Investițiile realizate în temeiul 
alineatului (1) litera (b) sunt eligibile 
pentru sprijin dacă operațiunile relevante 
sunt puse în aplicare în conformitate cu 
planurile de gestionare sau cu alte 
planuri de protecție a naturii în cazul în 
care investițiile sunt legate în mod clar de 
obiectivele care sprijină strategia Uniunii 
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în domeniul biodiversității pentru 2020.

Or. en

Amendamentul 1084
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21a
Valorificarea reziduurilor agricole
(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin pentru crearea de infrastructuri și 
capacități logistice destinate mobilizării 
deșeurilor agricole, a reziduurilor, a 
materialului ligno-celulozic și a 
materialului celulozic de origine 
nealimentară pentru a fi transformate în 
produse bazate pe resurse biologice.
(2) Activitățile vizate de această măsură 
includ acordarea de asistență pentru 
colectarea, recoltarea, depozitarea și 
transportul materialului eligibil pentru a 
fi utilizat într-o biorafinărie.

Or. en

Amendamentul 1085
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 22 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere 
și ameliorarea viabilității pădurilor

Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere 
sustenabile din punct de vedere ecologic și 
ameliorarea viabilității pădurilor

Or. en
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Amendamentul 1086
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) împădurire și crearea de suprafețe 
împădurite;

(a) împădurire sustenabilă din punct de 
vedere ecologic și crearea într-un mod 
sustenabil din punct de vedere ecologic de 
suprafețe împădurite;

Or. en

Amendamentul 1087
Ana Miranda

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) împădurire și crearea de suprafețe 
împădurite;

(a) împădurire și crearea de suprafețe 
împădurite pe terenuri agricole și 
neagricole;

Or. es

Amendamentul 1088
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) crearea de sisteme agroforestiere; (b) crearea de sisteme agroforestiere 
sustenabile din punct de vedere ecologic;

Or. en
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Amendamentul 1089
Eric Andrieu

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) prevenirea și refacerea daunelor cauzate 
pădurilor de incendii și de dezastre 
naturale, inclusiv de invaziile de dăunători, 
de izbucnirea unor boli, de producerea unor 
evenimente catastrofale și de amenințările 
legate de climă;

(c) prevenirea și refacerea daunelor cauzate 
pădurilor de incendii și de dezastre 
naturale, inclusiv de invaziile de dăunători, 
de izbucnirea unor boli, de producerea unor 
evenimente catastrofale și de amenințările 
legate de climă; în zonele desemnate ca 
având risc ridicat, introducerea 
echipamentelor pentru prevenirea 
incendiilor forestiere este o condiție 
prealabilă pentru sprijin.

Or. fr

Amendamentul 1090
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) în zone cu risc ridicat și mediu-
ridicat, includerea echipamentelor pentru 
prevenirea incendiilor forestiere 
reprezintă o condiție prealabilă pentru 
acordarea oricărui alt ajutor financiar în 
cadrul fondurilor structurale. În acest 
sens, statele membre trebuie să prevadă 
cofinanțarea dedicată echipamentelor de 
prevenire în zonele menționate.

Or. en
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Amendamentul 1091
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) investiții în ameliorarea rezilienței și a 
valorii ecologice a ecosistemelor forestiere, 
precum și a potențialului acestora de 
reducere a efectelor schimbărilor climatice 
și de adaptare la acestea;

(d) investiții în ameliorarea productivității,
rezilienței și a valorii ecologice a 
ecosistemelor forestiere, precum și a 
potențialului acestora de reducere a 
efectelor schimbărilor climatice și de 
adaptare la acestea;

Or. it

Amendamentul 1092
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) investiții în noi tehnologii forestiere și 
în prelucrarea și comercializarea 
produselor forestiere.

(e) investiții în tehnologii forestiere 
sustenabile din punct de vedere ecologic și 
în prelucrarea și comercializarea 
produselor forestiere.

Or. en

Amendamentul 1093
Csaba Sándor Tabajdi

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) investiții în noi tehnologii forestiere și 
în prelucrarea și comercializarea 
produselor forestiere.

(e) investiții în noi tehnologii forestiere, în 
îmbunătățirea securității la locul de 
muncă și în prelucrarea și comercializarea 
produselor forestiere.
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Or. en

Amendamentul 1094
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) investiții în noi tehnologii forestiere și 
în prelucrarea și comercializarea 
produselor forestiere.

(e) investiții în noi tehnologii forestiere, 
inclusiv în tehnologii de promovare a unei 
utilizări mai eficiente a subproduselor și a 
deșeurilor pentru producerea de energie,
și în prelucrarea și comercializarea 
produselor forestiere.

Or. en

Amendamentul 1095
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) investiții în noi tehnologii forestiere și 
în prelucrarea și comercializarea
produselor forestiere.

(e) investiții în noi tehnologii forestiere și 
în prelucrarea, mobilizarea și 
comercializarea produselor forestiere.

Or. de

Justificare

Măsura ar trebui să fie disponibilă pentru investiții în extinderea și dezvoltarea tehnologiilor 
aferente mobilizării resurselor de lemn.

Amendamentul 1096
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) investiții în noi tehnologii forestiere și 
în prelucrarea și comercializarea 
produselor forestiere.

(e) investiții în noi tehnologii forestiere și 
în prelucrarea și comercializarea 
produselor forestiere, care să fie în 
conformitate cu Regulamentul UE nr. 
995/2010 privind exploatarea lemnului și 
care să nu dăuneze biodiversității sau 
altor servicii ecosistemice forestiere.

Or. en

Amendamentul 1097
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) investiții în noi tehnologii forestiere și 
în prelucrarea și comercializarea 
produselor forestiere.

(e) investiții în noi tehnologii forestiere și 
în prelucrarea și comercializarea 
produselor forestiere pentru IMM-uri.

Or. en

Amendamentul 1098
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) investiții în noi tehnologii forestiere și 
în prelucrarea și comercializarea 
produselor forestiere.

(e) investiții în tehnologii forestiere și în 
prelucrarea și comercializarea produselor 
forestiere.

Or. en
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Amendamentul 1099
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eа) consolidarea pădurilor, indiferent de 
tipul de proprietate.

Or. bg

Amendamentul 1100
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) investiții în tehnici îmbunătățite de 
mobilizare a lemnului.

Or. en

Amendamentul 1101
Diane Dodds, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) elaborarea planurilor de gestionare 
sau a unor instrumente echivalente, în 
conformitate cu gestionarea durabilă a 
pădurilor.

Or. en
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Amendamentul 1102
Phil Prendergast

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) elaborarea planurilor de gestionare 
sau a unor instrumente echivalente, în 
conformitate cu gestionarea durabilă a 
pădurilor.

Or. en

Amendamentul 1103
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Limitările dreptului de proprietate asupra 
pădurilor prevăzute la articolele 36 – 40 nu 
se aplică pădurilor tropicale sau 
subtropicale și nici suprafețelor împădurite 
de pe teritoriul insulelor Azore, Madeira și 
Canare, al insulelor mici din Marea Egee, 
în sensul Regulamentului (CEE) nr. 
2019/9333 al Consiliului și al 
departamentelor franceze de peste mări.

Limitările dreptului de proprietate asupra 
pădurilor prevăzute la articolele 23 – 27 nu 
se aplică pădurilor tropicale sau 
subtropicale și nici suprafețelor împădurite 
de pe teritoriul insulelor Azore, Madeira și 
Canare, al insulelor mici din Marea Egee, 
în sensul Regulamentului (CEE) nr. 
2019/9333 al Consiliului și al 
departamentelor franceze de peste mări.
Limitările dreptului de proprietate 
prevăzute la articolele 23 — 27 nu se 
aplică sprijinului acordat din motive de 
mediu, cum ar fi protecția împotriva 
eroziunii sau extinderea resurselor 
forestiere care contribuie la atenuarea 
efectelor schimbărilor climatice.

Or. en

Amendamentul 1104
Hynek Fajmon
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Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Limitările dreptului de proprietate asupra 
pădurilor prevăzute la articolele 36 – 40 nu 
se aplică pădurilor tropicale sau 
subtropicale și nici suprafețelor împădurite 
de pe teritoriul insulelor Azore, Madeira și 
Canare, al insulelor mici din Marea Egee, 
în sensul Regulamentului (CEE) nr. 
2019/9333 al Consiliului și al 
departamentelor franceze de peste mări.

Limitările dreptului de proprietate asupra 
pădurilor prevăzute la articolele 23 – 27 nu 
se aplică pădurilor tropicale sau 
subtropicale și nici suprafețelor împădurite 
de pe teritoriul insulelor Azore, Madeira și 
Canare, al insulelor mici din Marea Egee, 
în sensul Regulamentului (CEE) nr. 
2019/9333 al Consiliului și al 
departamentelor franceze de peste mări.

Or. en

Amendamentul 1105
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul exploatațiilor care depășesc 
anumite dimensiuni, care urmează să fie 
stabilite de statele membre în program, 
sprijinul trebuie condiționat de 
prezentarea unui plan de gestionare a 
pădurilor sau a unui instrument 
echivalent în concordanță cu gestionarea 
durabilă a pădurilor, astfel cum a fost 
definită de Conferința ministerială din 
1993 privind protecția pădurilor în 
Europa (denumită în continuare 
„gestionarea durabilă a pădurilor”) .

eliminat

Or. de

Justificare

Gestionarea durabilă și orientată spre viitor a pădurilor este deja asigurată de legislațiile 
naționale privind pădurile. Planurile de gestionare a pădurilor cerute de Comisie ar duce la 
mai multă birocrație.
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Amendamentul 1106
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul exploatațiilor care depășesc 
anumite dimensiuni, care urmează să fie 
stabilite de statele membre în program, 
sprijinul trebuie condiționat de 
prezentarea unui plan de gestionare a 
pădurilor sau a unui instrument 
echivalent în concordanță cu gestionarea 
durabilă a pădurilor, astfel cum a fost 
definită de Conferința ministerială din 
1993 privind protecția pădurilor în 
Europa (denumită în continuare 
„gestionarea durabilă a pădurilor”) .

eliminat

Or. de

Justificare

Introducerea condiției privind planuri obligatorii de gestionare a pădurilor contravine 
principiului subsidiarității statelor membre.

Amendamentul 1107
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul exploatațiilor care depășesc 
anumite dimensiuni, care urmează să fie 
stabilite de statele membre în program, 
sprijinul trebuie condiționat de prezentarea 
unui plan de gestionare a pădurilor sau a 
unui instrument echivalent în 
concordanță cu gestionarea durabilă a 
pădurilor, astfel cum a fost definită de 

În cazul exploatațiilor care depășesc 
anumite dimensiuni, care urmează să fie 
stabilite de statele membre în program, 
sprijinul trebuie condiționat de gestionarea 
durabilă a pădurilor, astfel cum a fost 
definită de Conferința ministerială din 
1993 privind protecția pădurilor în 
Europa34 (denumită în continuare 
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Conferința ministerială din 1993 privind 
protecția pădurilor în Europa34 (denumită 
în continuare „gestionarea durabilă a 
pădurilor”).

„gestionarea durabilă a pădurilor”).

Or. en

Amendamentul 1108
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul exploatațiilor care depășesc 
anumite dimensiuni, care urmează să fie 
stabilite de statele membre în program, 
sprijinul trebuie condiționat de prezentarea 
unui plan de gestionare a pădurilor sau a 
unui instrument echivalent în concordanță 
cu gestionarea durabilă a pădurilor, astfel 
cum a fost definită de Conferința 
ministerială din 1993 privind protecția 
pădurilor în Europa34 (denumită în 
continuare „gestionarea durabilă a 
pădurilor”).

În cazul exploatațiilor care depășesc 
anumite dimensiuni, care urmează să fie 
stabilite de statele membre în program, 
sprijinul trebuie condiționat de prezentarea 
unui plan de gestionare a pădurilor sau a 
unui instrument echivalent, inclusiv 
măsuri privind biodiversitatea în 
concordanță cu gestionarea durabilă a 
pădurilor, astfel cum a fost definită de 
Conferința ministerială din 1993 privind 
protecția pădurilor în Europa34 (denumită 
în continuare „gestionarea durabilă a 
pădurilor”). Sprijinul pentru măsurile în 
domeniul silviculturii ar trebui să se 
bazeze pe un standard privind bunele 
practici în domeniul silviculturii care va fi 
dezvoltat de fiecare stat membru.

Or. en

Amendamentul 1109
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul exploatațiilor care depășesc În cazul exploatațiilor care depășesc 
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anumite dimensiuni, care urmează să fie 
stabilite de statele membre în program, 
sprijinul trebuie condiționat de prezentarea 
unui plan de gestionare a pădurilor sau a 
unui instrument echivalent în concordanță 
cu gestionarea durabilă a pădurilor, astfel 
cum a fost definită de Conferința 
ministerială din 1993 privind protecția 
pădurilor în Europa34 (denumită în 
continuare „gestionarea durabilă a 
pădurilor”).

anumite dimensiuni, care urmează să fie 
stabilite de statele membre în program, 
sprijinul trebuie condiționat de prezentarea 
unui plan de gestionare a pădurilor sau a 
unui instrument echivalent, inclusiv 
măsuri privind biodiversitatea, și în 
concordanță cu gestionarea durabilă a 
pădurilor, astfel cum a fost definită de 
Conferința ministerială din 1993 privind 
protecția pădurilor în Europa34 (denumită 
în continuare „gestionarea durabilă a 
pădurilor”).

Or. en

Amendamentul 1110
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul exploatațiilor care depășesc 
anumite dimensiuni, care urmează să fie 
stabilite de statele membre în program, 
sprijinul trebuie condiționat de prezentarea 
unui plan de gestionare a pădurilor sau a 
unui instrument echivalent în concordanță 
cu gestionarea durabilă a pădurilor, astfel 
cum a fost definită de Conferința 
ministerială din 199334 privind protecția 
pădurilor în Europa (denumită în 
continuare „gestionarea durabilă a 
pădurilor”).

În cazul exploatațiilor care depășesc 
anumite dimensiuni, care urmează să fie 
stabilite de statele membre în program, 
sprijinul trebuie condiționat de prezentarea 
unui plan de gestionare a pădurilor sau a 
unui instrument echivalent în concordanță 
cu gestionarea durabilă a pădurilor, astfel 
cum a fost definită de Conferința 
ministerială din 199334 privind protecția 
pădurilor în Europa (denumită în 
continuare „gestionarea durabilă a 
pădurilor”), precum și de asigurarea 
prevenirii eficiente a incendiilor și a altor 
dezastre naturale.

Or. pt

Amendamentul 1111
Britta Reimers
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Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 90 privind condițiile care permit 
să se stabilească dacă a avut loc un 
dezastru natural, o invazie de dăunători 
sau izbucnirea unei boli, precum și 
privind definirea a tipurilor de măsuri 
preventive eligibile.

eliminat

Or. de

Justificare

Producerea de dezastre naturale, invaziile de dăunători sau izbucnirea unor boli pot varia 
foarte mult de la regiune la alta. Măsurile care trebuie luate pot, de asemenea, varia foarte 
mult. Măsurile adecvate ar trebui luate de către statele membre.

Amendamentul 1112
Karin Kadenbach

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Toate acțiunile trebuie să fie în 
concordanță cu obiectivele de mediu ale 
PAC.

Or. en

Amendamentul 1113
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Sprijinul pentru măsurile în 
domeniul silviculturii ar trebui să se 
bazeze pe un standard privind bunele 
practici în domeniul silviculturii.

Or. en

Amendamentul 1114
Diane Dodds, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (a) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați, municipalităților și asociațiilor 
acestora și acoperă costurile de înființare și 
o primă anuală pe hectar pentru a acoperi 
costurile de întreținere, inclusiv cele pentru 
curățenia timpurie și cea târzie, pe o 
perioadă de maximum zece ani.

(1) Sprijinul prevăzut la 
articolul 22 alineatul (1) litera (a) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați, altor gestionari de terenuri,
municipalităților și asociațiilor acestora și 
acoperă costurile de înființare și o primă 
anuală pe hectar pentru a acoperi pierderile 
de venituri agricole și costurile de 
întreținere, inclusiv cele pentru curățenia 
timpurie și cea târzie, pe o perioadă de 
maximum cincisprezece ani.

Or. en

Amendamentul 1115
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (a) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați, municipalităților și asociațiilor 

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (a) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați și publici și altor gestionari de 
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acestora și acoperă costurile de înființare și 
o primă anuală pe hectar pentru a acoperi 
costurile de întreținere, inclusiv cele pentru 
curățenia timpurie și cea târzie, pe o 
perioadă de maximum zece ani.

terenuri și acoperă costurile de înființare și 
o primă anuală pe hectar pentru a acoperi 
pierderile de venituri agricole și costurile 
de întreținere, inclusiv cele pentru 
curățenia timpurie și cea târzie, pe o 
perioadă de maximum 15 ani.

Or. it

Amendamentul 1116
Carlo Fidanza

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (a) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați, municipalităților și asociațiilor 
acestora și acoperă costurile de înființare și 
o primă anuală pe hectar pentru a acoperi 
costurile de întreținere, inclusiv cele pentru 
curățenia timpurie și cea târzie, pe o 
perioadă de maximum zece ani.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (a) se acordă 
proprietarilor și concesionarilor privați și 
publici și asociațiilor acestora și acoperă
costurile de înființare și o primă anuală pe 
hectar pentru a acoperi pierderile de 
venituri agricole și costurile de întreținere, 
inclusiv cele pentru curățenia timpurie și 
cea târzie, pe o perioadă de maximum 15
ani.

Or. it

Justificare

Definiția beneficiarilor pe care îi poate identifica fiecare program în parte în ceea ce privește 
măsura în funcție de caracteristicile specifice fiecărei zone ar trebui extinsă. Domeniul de 
aplicare ar trebui extins la entitățile publice altele decât municipalitățile și proprietarii de 
terenuri care fac obiectul măsurii, întrucât aceste entități pot beneficia de pe urma măsurii, 
iar dacă sunt excluse ar întâmpina dificultăți în ceea ce privește suportarea integrală a 
costurilor operațiunilor. Acest lucru ar reduce considerabil posibilitatea de creștere a 
numărului zonelor împădurite.

Amendamentul 1117
James Nicholson, Julie Girling
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Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (a) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați, municipalităților și asociațiilor 
acestora și acoperă costurile de înființare și 
o primă anuală pe hectar pentru a acoperi 
costurile de întreținere, inclusiv cele pentru 
curățenia timpurie și cea târzie, pe o 
perioadă de maximum zece ani.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (a) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați, municipalităților și asociațiilor 
acestora și acoperă costurile de înființare și 
o primă anuală pe hectar pentru a acoperi 
pierderile de venituri agricole și costurile 
de întreținere, inclusiv cele pentru 
curățenia timpurie și cea târzie, pe o 
perioadă de maximum cincisprezece ani.

Or. en

Amendamentul 1118
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (a) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați, municipalităților și asociațiilor 
acestora și acoperă costurile de înființare și 
o primă anuală pe hectar pentru a acoperi 
costurile de întreținere, inclusiv cele pentru 
curățenia timpurie și cea târzie, pe o 
perioadă de maximum zece ani.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (a) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați, municipalităților și asociațiilor 
acestora, precum și proprietarilor publici 
de terenuri care nu primesc ajutoare din 
bugetul național pentru activitatea în 
cauză și acoperă costurile de înființare și o 
primă anuală pe hectar pentru a acoperi 
costurile de întreținere, inclusiv cele pentru 
curățenia timpurie și cea târzie, pe o 
perioadă de maximum 15 ani.

Or. bg

Amendamentul 1119
Marian Harkin
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Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (a) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați, municipalităților și asociațiilor 
acestora și acoperă costurile de înființare și 
o primă anuală pe hectar pentru a acoperi 
costurile de întreținere, inclusiv cele pentru 
curățenia timpurie și cea târzie, pe o 
perioadă de maximum zece ani.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (a) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați, municipalităților și asociațiilor 
acestora și acoperă costurile de înființare și 
o primă anuală pe hectar pentru a acoperi 
pierderile de venituri agricole și costurile 
de întreținere, inclusiv cele pentru 
curățenia timpurie și cea târzie, pe o 
perioadă de maximum treizeci ani.

Or. en

Amendamentul 1120
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (a) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați, municipalităților și asociațiilor 
acestora și acoperă costurile de înființare și 
o primă anuală pe hectar pentru a acoperi 
costurile de întreținere, inclusiv cele pentru 
curățenia timpurie și cea târzie, pe o 
perioadă de maximum zece ani.

(1) Sprijinul prevăzut la 
articolul 22 alineatul (1) litera (a) se acordă 
proprietarilor și concesionarilor privați, 
altor gestionari de terenuri și
municipalităților și asociațiilor acestora și 
acoperă costurile de înființare și o primă 
anuală pe hectar pentru a acoperi pierderile 
de venituri agricole și costurile de 
întreținere, inclusiv cele pentru curățenia 
timpurie și cea târzie, pe o perioadă de 
maximum zece ani.

Or. it

Amendamentul 1121
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
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Zamora, Georgios Papastamkos

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (a) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați, municipalităților și asociațiilor 
acestora și acoperă costurile de înființare și 
o primă anuală pe hectar pentru a acoperi 
costurile de întreținere, inclusiv cele pentru 
curățenia timpurie și cea târzie, pe o 
perioadă de maximum zece ani.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (a) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați și publici și acoperă costurile de 
înființare și o primă anuală pe hectar pentru 
a acoperi costurile de întreținere, inclusiv 
cele pentru curățenia timpurie și cea târzie, 
pe o perioadă de maximum 15 ani.

Or. es

Justificare

Amendamentele propuse pentru diferitele măsuri privind pădurile țin seama de realitatea 
regimului de proprietate a pădurilor, recunoscând calitatea de beneficiari ai acestui sprijin a 
entităților publice, nu numai a municipalităților. Astfel, se consideră oportună creșterea 
perioadei de acordare a primei de întreținere de la 10 la 15 ani, așa cum s-a făcut și în 
perioadele anterioare.

Amendamentul 1122
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (a) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați, municipalităților și asociațiilor 
acestora și acoperă costurile de înființare și 
o primă anuală pe hectar pentru a acoperi 
costurile de întreținere, inclusiv cele pentru 
curățenia timpurie și cea târzie, pe o 
perioadă de maximum zece ani.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (a) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați și publici și acoperă costurile de 
înființare și o primă anuală pe hectar pentru 
a acoperi costurile de întreținere, inclusiv 
cele pentru curățenia timpurie și cea târzie, 
pe o perioadă de maximum 15 ani.

Or. es
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Amendamentul 1123
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (a) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați, municipalităților și asociațiilor 
acestora și acoperă costurile de înființare și 
o primă anuală pe hectar pentru a acoperi 
costurile de întreținere, inclusiv cele pentru 
curățenia timpurie și cea târzie, pe o 
perioadă de maximum zece ani.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (a) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
publici și privați și acoperă costurile de 
înființare și o primă anuală pe hectar pentru 
a acoperi costurile de întreținere, inclusiv 
cele pentru curățenia timpurie și cea târzie, 
pe o perioadă de maximum 15 ani.

Or. es

Justificare

Trebuie recunoscută calitatea de beneficiari ai acestui sprijin a entităților publice, nu numai 
a municipalităților. În plus, trebuie prelungită perioada de acordare a primei de întreținere 
de la 10 la 15 ani, așa cum s-a făcut și în perioadele anterioare.

Amendamentul 1124
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (a) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați, municipalităților și asociațiilor 
acestora și acoperă costurile de înființare și 
o primă anuală pe hectar pentru a acoperi 
costurile de întreținere, inclusiv cele pentru 
curățenia timpurie și cea târzie, pe o 
perioadă de maximum zece ani.

(1) Sprijinul prevăzut la 
articolul 22 alineatul (1) litera (a) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați și publici și altor gestionari de 
terenuri și acoperă costurile de înființare și 
o primă anuală pe hectar pentru a acoperi 
pierderile de venituri agricole și costurile 
de întreținere, inclusiv cele pentru 
curățenia timpurie și cea târzie, pe o 
perioadă de maximum zece ani.
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Or. es

Justificare

Trebuie inclus cuvântul „publici” și, în plus, considerăm că este suficientă perioada de zece 
ani.

Amendamentul 1125
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (a) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați, municipalităților și asociațiilor 
acestora și acoperă costurile de înființare și 
o primă anuală pe hectar pentru a acoperi 
costurile de întreținere, inclusiv cele pentru 
curățenia timpurie și cea târzie, pe o 
perioadă de maximum zece ani.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (a) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
publici și privați, municipalităților și 
asociațiilor acestora și acoperă costurile de 
înființare și o primă anuală pe hectar pentru 
a acoperi costurile de întreținere, inclusiv 
cele pentru curățenia timpurie și cea târzie, 
pe o perioadă de maximum zece ani.

Or. en

Amendamentul 1126
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (a) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați, municipalităților și asociațiilor 
acestora și acoperă costurile de înființare și 
o primă anuală pe hectar pentru a acoperi 
costurile de întreținere, inclusiv cele pentru 
curățenia timpurie și cea târzie, pe o 
perioadă de maximum zece ani.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (a) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați, municipalităților și asociațiilor 
acestora, precum și altor gestionari de 
terenuri, și acoperă costurile de înființare 
și o primă anuală pe hectar pentru a acoperi 
costurile de întreținere, inclusiv cele pentru 
curățenia timpurie și cea târzie, pe o 
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perioadă de maximum zece ani.

Or. en

Amendamentul 1127
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (a) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați, municipalităților și asociațiilor 
acestora și acoperă costurile de înființare și 
o primă anuală pe hectar pentru a acoperi 
costurile de întreținere, inclusiv cele pentru 
curățenia timpurie și cea târzie, pe o 
perioadă de maximum zece ani.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (a) se acordă numai 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați, municipalităților și asociațiilor 
acestora și acoperă costurile de înființare și 
o primă anuală pe hectar pentru a acoperi 
costurile de întreținere, inclusiv cele pentru 
curățenia timpurie și cea târzie, pe o 
perioadă de maximum zece ani.

Or. de

Amendamentul 1128
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (a) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați, municipalităților și asociațiilor 
acestora și acoperă costurile de înființare și 
o primă anuală pe hectar pentru a acoperi 
costurile de întreținere, inclusiv cele pentru 
curățenia timpurie și cea târzie, pe o 
perioadă de maximum zece ani.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (a) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați, municipalităților și asociațiilor 
acestora și acoperă costurile de înființare și 
o primă anuală pe hectar pentru a acoperi 
costurile de întreținere, inclusiv cele pentru 
curățenia timpurie și cea târzie, pe o 
perioadă maximă care urmează a fi 
stabilită de statele membre.
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Or. pt

Amendamentul 1129
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (a) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați, municipalităților și asociațiilor 
acestora și acoperă costurile de înființare și 
o primă anuală pe hectar pentru a acoperi 
costurile de întreținere, inclusiv cele pentru 
curățenia timpurie și cea târzie, pe o 
perioadă de maximum zece ani.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (a) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați, pădurilor de stat care nu au 
legătură directă cu bugetul de stat, 
municipalităților și asociațiilor acestora și 
acoperă costurile de înființare și o primă 
anuală pe hectar pentru a acoperi costurile 
de întreținere, inclusiv cele pentru 
curățenia timpurie și cea târzie, pe o 
perioadă de maximum zece ani.

Or. sk

Amendamentul 1130
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (a) se acordă 
proprietarilor de terenuri și 
concesionarilor privați, municipalităților și 
asociațiilor acestora și acoperă costurile de 
înființare și o primă anuală pe hectar pentru 
a acoperi costurile de întreținere, inclusiv 
cele pentru curățenia timpurie și cea târzie, 
pe o perioadă de maximum zece ani.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (a) se acordă 
proprietarilor de terenuri privați, 
municipalităților și asociațiilor acestora și 
acoperă costurile de înființare și o primă 
anuală pe hectar pentru a acoperi costurile 
de întreținere, inclusiv cele pentru 
curățenia timpurie și cea târzie, pe o 
perioadă de maximum zece ani.

Or. fr
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Amendamentul 1131
Ana Miranda

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (a) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați, municipalităților și asociațiilor 
acestora și acoperă costurile de înființare și 
o primă anuală pe hectar pentru a acoperi 
costurile de întreținere, inclusiv cele pentru 
curățenia timpurie și cea târzie, pe o 
perioadă de maximum zece ani.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (a) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați, inclusiv diferitelor organizații de 
proprietari, cum ar fi organizațiile de 
proprietari comuni ai terenurilor montane 
în asociație (Organizacións de 
Comunidades de Montes Vecinales en 
Mancomunidad), municipalităților și 
asociațiilor acestora și acoperă costurile de 
înființare și o primă anuală pe hectar pentru 
a acoperi costurile de întreținere, inclusiv 
cele pentru curățenia timpurie și cea târzie, 
pe o perioadă de maximum zece ani.

Or. es

Amendamentul 1132
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sunt eligibile atât terenurile agricole, 
cât și cele neagricole. Speciile plantate 
trebuie să fie adaptate la condițiile 
climatice și de mediu ale zonei respective 
și trebuie să îndeplinească cerințele 
minime în materie de protecție a mediului. 
Nu se acordă niciun sprijin pentru 
plantarea de specii forestiere cu ciclu scurt 
de producție, pomi de Crăciun sau arbori 
cu creștere rapidă întrebuințați pentru 
producerea de energie. În zonele în care 

(2) Sunt eligibile atât terenurile agricole, 
cât și cele neagricole. Speciile plantate 
sunt indigene și sporesc biodiversitatea.
Nu se acordă niciun sprijin pentru 
plantarea de specii forestiere cu ciclu scurt 
de producție, pomi de Crăciun sau arbori 
cu creștere rapidă întrebuințați pentru 
producerea de energie, specii invazive, 
precum și pentru orice plantare care ar 
avea un impact negativ asupra mediului 
și/sau asupra biodiversității. Nu ar trebui 
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împădurirea este îngreunată de condiții 
pedoclimatice severe, se poate acorda 
sprijin pentru plantarea altor specii 
lemnoase perene, precum arbuști sau 
tufișuri adaptate la condițiile locale.

să se acorde permise pentru împădurire în 
zonele de mare valoare naturală, în 
special în zonele cu pajiști bogate, și ar 
trebui ca împădurirea să fie limitată în 
siturile Natura 2000. În zonele în care 
împădurirea este îngreunată de condiții 
pedoclimatice severe, se poate acorda 
sprijin pentru plantarea altor specii 
lemnoase perene, precum arbuști sau 
tufișuri adaptate la condițiile locale.

Or. en

Amendamentul 1133
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sunt eligibile atât terenurile agricole, 
cât și cele neagricole. Speciile plantate 
trebuie să fie adaptate la condițiile 
climatice și de mediu ale zonei respective 
și trebuie să îndeplinească cerințele minime 
în materie de protecție a mediului. Nu se 
acordă niciun sprijin pentru plantarea de 
specii forestiere cu ciclu scurt de producție, 
pomi de Crăciun sau arbori cu creștere 
rapidă întrebuințați pentru producerea de 
energie. În zonele în care împădurirea este 
îngreunată de condiții pedoclimatice 
severe, se poate acorda sprijin pentru 
plantarea altor specii lemnoase perene, 
precum arbuști sau tufișuri adaptate la 
condițiile locale.

(2) Sunt eligibile atât terenurile agricole, 
cât și cele neagricole. Speciile plantate 
trebuie să fie adaptate la condițiile 
climatice și de mediu ale zonei respective 
și trebuie să îndeplinească cerințele minime 
în materie de protecție a mediului care 
depășesc practica general stabilită. Nu se 
acordă niciun sprijin pentru plantarea de 
specii forestiere cu ciclu scurt de producție, 
pomi de Crăciun, arbori cu creștere rapidă 
întrebuințați pentru producerea de energie, 
specii invazive care au un impact negativ 
asupra biodiversității, precum și pentru 
orice plantare care ar avea un impact 
negativ asupra mediului și/sau asupra 
biodiversității. În general, nu se acordă 
sprijin în cazul în care împădurirea ar 
avea un impact negativ asupra mediului 
și/sau asupra biodiversității. În zonele în 
care împădurirea este îngreunată de 
condiții pedoclimatice severe, se poate 
acorda sprijin pentru plantarea altor specii 
lemnoase perene, precum arbuști sau 
tufișuri adaptate la condițiile locale.
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Or. en

Amendamentul 1134
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sunt eligibile atât terenurile agricole, 
cât și cele neagricole. Speciile plantate 
trebuie să fie adaptate la condițiile 
climatice și de mediu ale zonei respective 
și trebuie să îndeplinească cerințele minime 
în materie de protecție a mediului. Nu se 
acordă niciun sprijin pentru plantarea de 
specii forestiere cu ciclu scurt de producție, 
pomi de Crăciun sau arbori cu creștere 
rapidă întrebuințați pentru producerea de 
energie. În zonele în care împădurirea este 
îngreunată de condiții pedoclimatice 
severe, se poate acorda sprijin pentru 
plantarea altor specii lemnoase perene, 
precum arbuști sau tufișuri adaptate la 
condițiile locale.

(2) Sunt eligibile atât terenurile agricole, 
cât și cele neagricole. Speciile plantate 
trebuie să fie adaptate la condițiile 
climatice și de mediu ale zonei respective 
și trebuie să îndeplinească cerințele minime 
în materie de protecție a mediului, 
preferându-se, dacă este posibil, speciile 
indigene. Nu se acordă niciun sprijin 
pentru plantarea de specii forestiere cu 
ciclu scurt de producție, pomi de Crăciun 
sau arbori cu creștere rapidă întrebuințați 
pentru producerea de energie. În zonele în 
care împădurirea este îngreunată de 
condiții pedoclimatice severe, se poate 
acorda sprijin pentru plantarea altor specii 
lemnoase perene, precum arbuști sau 
tufișuri adaptate la condițiile locale.

Or. en

Amendamentul 1135
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sunt eligibile atât terenurile agricole, 
cât și cele neagricole. Speciile plantate 
trebuie să fie adaptate la condițiile 
climatice și de mediu ale zonei respective 
și trebuie să îndeplinească cerințele minime 

(2) Sunt eligibile numai terenurile 
agricole. Speciile plantate trebuie să fie 
adaptate la condițiile climatice și de mediu 
ale zonei respective și trebuie să 
îndeplinească cerințele minime în materie 
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în materie de protecție a mediului. Nu se 
acordă niciun sprijin pentru plantarea de 
specii forestiere cu ciclu scurt de producție, 
pomi de Crăciun sau arbori cu creștere 
rapidă întrebuințați pentru producerea de 
energie. În zonele în care împădurirea este 
îngreunată de condiții pedoclimatice 
severe, se poate acorda sprijin pentru 
plantarea altor specii lemnoase perene, 
precum arbuști sau tufișuri adaptate la 
condițiile locale.

de protecție a mediului. Nu se acordă 
niciun sprijin pentru plantarea de specii 
forestiere cu ciclu scurt de producție, pomi 
de Crăciun sau arbori cu creștere rapidă 
întrebuințați pentru producerea de energie. 
În zonele în care împădurirea este 
îngreunată de condiții pedoclimatice 
severe, se poate acorda sprijin pentru 
plantarea altor specii lemnoase perene, 
precum arbuști sau tufișuri adaptate la 
condițiile locale.

Or. es

Amendamentul 1136
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sunt eligibile atât terenurile agricole, 
cât și cele neagricole. Speciile plantate 
trebuie să fie adaptate la condițiile 
climatice și de mediu ale zonei respective 
și trebuie să îndeplinească cerințele minime 
în materie de protecție a mediului. Nu se 
acordă niciun sprijin pentru plantarea de 
specii forestiere cu ciclu scurt de producție,
pomi de Crăciun sau arbori cu creștere 
rapidă întrebuințați pentru producerea de 
energie. În zonele în care împădurirea este 
îngreunată de condiții pedoclimatice 
severe, se poate acorda sprijin pentru 
plantarea altor specii lemnoase perene, 
precum arbuști sau tufișuri adaptate la 
condițiile locale.

(2) Sunt eligibile atât terenurile agricole, 
cât și cele neagricole. Speciile plantate 
trebuie să fie adaptate la condițiile 
climatice și de mediu ale zonei respective 
și trebuie să îndeplinească cerințele minime 
în materie de protecție a mediului. Nu se 
acordă niciun sprijin pentru plantarea de 
specii forestiere cu ciclu scurt de producție
sau pentru plantarea de pomi de Crăciun. 
În zonele în care împădurirea este 
îngreunată de condiții pedoclimatice 
severe, se poate acorda sprijin pentru 
plantarea altor specii lemnoase perene, 
precum arbuști sau tufișuri adaptate la 
condițiile locale.

Or. en

Amendamentul 1137
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling
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Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sunt eligibile atât terenurile agricole, 
cât și cele neagricole. Speciile plantate 
trebuie să fie adaptate la condițiile 
climatice și de mediu ale zonei respective 
și trebuie să îndeplinească cerințele minime 
în materie de protecție a mediului. Nu se 
acordă niciun sprijin pentru plantarea de 
specii forestiere cu ciclu scurt de producție,
pomi de Crăciun sau arbori cu creștere 
rapidă întrebuințați pentru producerea de 
energie. În zonele în care împădurirea este 
îngreunată de condiții pedoclimatice 
severe, se poate acorda sprijin pentru 
plantarea altor specii lemnoase perene, 
precum arbuști sau tufișuri adaptate la 
condițiile locale.

(2) Sunt eligibile atât terenurile agricole, 
cât și cele neagricole. Speciile plantate 
trebuie să fie adaptate la condițiile 
climatice și de mediu ale zonei respective 
și trebuie să îndeplinească cerințele minime 
în materie de protecție a mediului. Nu se 
acordă niciun sprijin pentru plantarea de 
specii forestiere cu ciclu scurt de producție
sau de pomi de Crăciun. În cazul arborilor
cu creștere rapidă întrebuințați pentru 
producerea de energie, se acordă sprijin 
numai pentru acoperirea costurilor de 
înființare. În zonele în care împădurirea 
este îngreunată de condiții pedoclimatice 
severe, se poate acorda sprijin pentru 
plantarea altor specii lemnoase perene, 
precum arbuști sau tufișuri adaptate la 
condițiile locale.

Or. de

Justificare

Un obiectiv principal al UE este acoperirea a cel puțin 20 % din cererea de energie din surse 
regenerabile de energie. Spre deosebire de culturile energetice, pădurile au o producție 
multianuală. Acest dezavantaj poate fi compensat prin sprijinul acordat pentru costurile de 
înființare.

Amendamentul 1138
James Nicholson, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sunt eligibile atât terenurile agricole, 
cât și cele neagricole. Speciile plantate 
trebuie să fie adaptate la condițiile 
climatice și de mediu ale zonei respective 
și trebuie să îndeplinească cerințele minime 

(2) Sunt eligibile atât terenurile agricole, 
cât și cele neagricole. Speciile plantate 
trebuie să fie adaptate la condițiile 
climatice și de mediu ale zonei respective 
și trebuie să îndeplinească cerințele minime 
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în materie de protecție a mediului. Nu se 
acordă niciun sprijin pentru plantarea de 
specii forestiere cu ciclu scurt de producție,
pomi de Crăciun sau arbori cu creștere 
rapidă întrebuințați pentru producerea de 
energie. În zonele în care împădurirea este 
îngreunată de condiții pedoclimatice 
severe, se poate acorda sprijin pentru 
plantarea altor specii lemnoase perene, 
precum arbuști sau tufișuri adaptate la 
condițiile locale.

în materie de protecție a mediului. Nu se 
acordă niciun sprijin pentru plantarea de 
specii forestiere cu ciclu scurt de producție
sau pentru plantarea de pomi de Crăciun. 
Arborii cu creștere rapidă nu trebuie 
recoltați pentru producerea de energie pe 
durata acordului. În zonele în care 
împădurirea este îngreunată de condiții 
pedoclimatice severe, se poate acorda 
sprijin pentru plantarea altor specii 
lemnoase perene, precum arbuști sau 
tufișuri adaptate la condițiile locale.

Or. en

Amendamentul 1139
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, 
Carlo Fidanza

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sunt eligibile atât terenurile agricole, 
cât și cele neagricole. Speciile plantate 
trebuie să fie adaptate la condițiile 
climatice și de mediu ale zonei respective 
și trebuie să îndeplinească cerințele minime 
în materie de protecție a mediului. Nu se 
acordă niciun sprijin pentru plantarea de 
specii forestiere cu ciclu scurt de producție, 
pomi de Crăciun sau arbori cu creștere 
rapidă întrebuințați pentru producerea de 
energie. În zonele în care împădurirea este 
îngreunată de condiții pedoclimatice 
severe, se poate acorda sprijin pentru 
plantarea altor specii lemnoase perene, 
precum arbuști sau tufișuri adaptate la 
condițiile locale.

(2) Sunt eligibile atât terenurile agricole, 
cât și cele neagricole; cu toate acestea, în 
ceea ce privește terenurile agricole, se 
prevede scoaterea temporară din 
producția agricolă pentru o perioadă de 
maximum un an între două operațiuni de 
plantare succesive pe același teren. 
Speciile plantate trebuie să fie adaptate la 
condițiile climatice și de mediu ale zonei 
respective și trebuie să îndeplinească 
cerințele minime în materie de protecție a 
mediului. Nu se acordă niciun sprijin 
pentru plantarea de specii forestiere cu 
ciclu scurt de producție, pomi de Crăciun 
sau arbori cu creștere rapidă întrebuințați 
pentru producerea de energie. În zonele în 
care împădurirea este îngreunată de 
condiții pedoclimatice severe, se poate 
acorda sprijin pentru plantarea altor specii 
lemnoase perene, precum arbuști sau 
tufișuri adaptate la condițiile locale.



AM\909513RO.doc 45/177 PE494.479v01-00

RO

Or. it

Justificare

În anumite state membre (de exemplu în zona mediteraneeană), din motive istorice, culturale 
și de mediu care țin de gestionarea agroforestieră corectă, este esențială existența unei 
perioade de repaus biologic de numai un an între două cicluri succesive de plantare.  

Amendamentul 1140
Karin Kadenbach

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre desemnează zonele 
adecvate pentru împădurire pentru a se 
asigura că plantarea nu va avea un 
impact negativ asupra mediului sau a 
biodiversității.

Or. en

Amendamentul 1141
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 90 privind definirea cerințelor 
minime în materie de protecție a mediului 
menționate la alineatul (2).

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 90 privind definirea cerințelor 
minime în materie de protecție a mediului 
menționate la alineatul (2), ținându-se cont 
de diversitatea pădurilor europene.

Or. en

Amendamentul 1142
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
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Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (b) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați, municipalităților și asociațiilor 
acestora și acoperă costurile de înființare și 
o primă anuală pe hectar pentru a acoperi 
costurile de întreținere, pe o perioadă de 
maximum trei ani.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (b) se acordă 
proprietarilor și concesionarilor privați și 
publici, altor gestionari de terenuri și 
municipalităților și asociațiilor acestora și 
acoperă costurile de înființare și o primă 
anuală pe hectar pentru a acoperi costurile 
de întreținere, pe o perioadă de maximum 
șapte ani.

Or. it

Amendamentul 1143
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (b) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați, municipalităților și asociațiilor 
acestora și acoperă costurile de înființare și 
o primă anuală pe hectar pentru a acoperi 
costurile de întreținere, pe o perioadă de 
maximum trei ani.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (b) se acordă 
proprietarilor și concesionarilor privați și 
publici și asociațiilor acestora și acoperă 
costurile de înființare și o primă anuală pe 
hectar pentru a acoperi costurile de 
întreținere, pe o perioadă de maximum 
șapte ani.

Or. it

Amendamentul 1144
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (b) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați, municipalităților și asociațiilor 
acestora și acoperă costurile de înființare și 
o primă anuală pe hectar pentru a acoperi 
costurile de întreținere, pe o perioadă de 
maximum trei ani.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (b) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați, municipalităților și asociațiilor 
acestora, precum și altor gestionari de 
terenuri, și acoperă costurile de înființare 
sau de trecere la un sistem agroforestier și 
o primă anuală pe hectar pentru a acoperi 
costurile de întreținere, pe o perioadă de 
maximum cinci ani.

Or. en

Amendamentul 1145
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (b) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați, municipalităților și asociațiilor 
acestora și acoperă costurile de înființare și 
o primă anuală pe hectar pentru a acoperi 
costurile de întreținere, pe o perioadă de 
maximum trei ani.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (b) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați și publici și acoperă costurile de 
înființare și o primă anuală pe hectar pentru 
a acoperi costurile de întreținere, pe o 
perioadă de maximum trei până la cinci 
ani.

Or. es

Justificare

Amendamentele propuse pentru diferitele măsuri privind pădurile țin seama de realitatea 
regimului de proprietate a pădurilor, recunoscând calitatea de beneficiari ai acestui sprijin a 
entităților publice, nu numai a municipalităților. Astfel, se consideră oportun să se ia în 
calcul creșterea perioadei de acordare a primei de întreținere la cinci ani, așa cum s-a făcut 
și în perioadele anterioare.
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Amendamentul 1146
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (b) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați, municipalităților și asociațiilor 
acestora și acoperă costurile de înființare și 
o primă anuală pe hectar pentru a acoperi 
costurile de întreținere, pe o perioadă de 
maximum trei ani.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (b) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați și publici și acoperă costurile de 
înființare și o primă anuală pe hectar pentru 
a acoperi costurile de întreținere, pe o 
perioadă de maximum cinci ani.

Or. es

Amendamentul 1147
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (b) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați, municipalităților și asociațiilor 
acestora și acoperă costurile de înființare și 
o primă anuală pe hectar pentru a acoperi 
costurile de întreținere, pe o perioadă de 
maximum trei ani.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (b) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
publici și privați și acoperă costurile de 
înființare și o primă anuală pe hectar pentru 
a acoperi costurile de întreținere, pe o 
perioadă de maximum cinci ani.

Or. es

Justificare

Trebuie recunoscută calitatea de beneficiari ai acestui sprijin a entităților publice, nu numai 
a municipalităților. De asemenea, trebuie prelungită perioada de acordare a primei de 
întreținere de la trei la cinci ani, așa cum s-a făcut și în perioadele anterioare.
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Amendamentul 1148
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (b) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați, municipalităților și asociațiilor 
acestora și acoperă costurile de înființare și 
o primă anuală pe hectar pentru a acoperi 
costurile de întreținere, pe o perioadă de 
maximum trei ani.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (b) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați, municipalităților și asociațiilor 
acestora și acoperă costurile de înființare și 
o primă anuală pe hectar pentru a acoperi 
costurile de întreținere, pe o perioadă de 
maximum cinci ani.

Or. en

Amendamentul 1149
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (b) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați, municipalităților și asociațiilor 
acestora și acoperă costurile de înființare și 
o primă anuală pe hectar pentru a acoperi 
costurile de întreținere, pe o perioadă de 
maximum trei ani.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (b) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați, municipalităților și asociațiilor 
acestora și acoperă costurile de înființare și 
o primă anuală pe hectar pentru a acoperi 
costurile de întreținere, pe o perioadă de 
maximum cinci ani.

Or. en

Amendamentul 1150
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1



PE494.479v01-00 50/177 AM\909513RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (b) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați, municipalităților și asociațiilor 
acestora și acoperă costurile de înființare și 
o primă anuală pe hectar pentru a acoperi 
costurile de întreținere, pe o perioadă de 
maximum trei ani.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (b) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați, municipalităților și asociațiilor 
acestora și acoperă costurile de înființare și 
o primă anuală pe hectar pentru a acoperi 
costurile de întreținere, pe o perioadă de 
maximum cinci ani.

Or. fr

Amendamentul 1151
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (b) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați, municipalităților și asociațiilor 
acestora și acoperă costurile de înființare și 
o primă anuală pe hectar pentru a acoperi 
costurile de întreținere, pe o perioadă de 
maximum trei ani.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (b) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați, municipalităților și asociațiilor 
acestora și acoperă costurile de înființare și 
o primă anuală pe hectar pentru a acoperi 
costurile de întreținere, pe o perioadă care 
urmează a fi stabilită de statele membre.

Or. pt

Amendamentul 1152
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (b) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (b) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
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privați, municipalităților și asociațiilor 
acestora și acoperă costurile de înființare și 
o primă anuală pe hectar pentru a acoperi 
costurile de întreținere, pe o perioadă de 
maximum trei ani.

privați și publici și altor gestionari de 
terenuri și acoperă costurile de înființare și 
o primă anuală pe hectar pentru a acoperi 
costurile de întreținere, pe o perioadă de 
maximum trei ani.

Or. es

Justificare

Trebuie inclus cuvântul „publici” și, în plus, considerăm că este suficientă perioada de trei 
ani.

Amendamentul 1153
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (b) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați, municipalităților și asociațiilor 
acestora și acoperă costurile de înființare și 
o primă anuală pe hectar pentru a acoperi 
costurile de întreținere, pe o perioadă de 
maximum trei ani.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (b) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați, municipalităților și asociațiilor 
acestora, precum și proprietarilor publici 
de terenuri care nu primesc ajutoare din 
bugetul național pentru activitatea în 
cauză și acoperă costurile de înființare și 
de îmbunătățire și o primă anuală pe 
hectar pentru a acoperi costurile de 
întreținere, inclusiv cele pentru curățenia 
timpurie și cea târzie, pe o perioadă de 
maximum zece ani.

Or. bg

Amendamentul 1154
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis, Georgios Papastamkos

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „Sisteme agroforestiere” înseamnă 
sisteme de utilizare a terenurilor care 
asociază silvicultura și agricultura 
extensivă pe aceleași suprafețe. Statele 
membre stabilesc numărul maxim de 
copaci care urmează să fie plantați pe 
hectar, ținând seama de condițiile 
pedoclimatice locale, de speciile forestiere 
și de necesitatea de a garanta utilizarea 
terenurilor în scopuri agricole.

(2) Sisteme agroforestiere” înseamnă 
sisteme de utilizare a terenurilor și practici 
care asociază în mod intenționat plantele 
perene lemnoase cu culturi și/sau animale
pe aceleași unități de gestionare a 
terenului. Copacii pot fi plantați izolați, în 
grupuri sau pe rânduri în interiorul 
parcelelor (sistem agroforestier 
silvoarabil, sistem silvopastoral, livezi 
folosite și pentru pășunat) sau pe 
margine, între parcele (garduri vii, 
rânduri de copaci). Statele membre 
stabilesc numărul maxim și minim de 
copaci (sau suprafața acoperită) pe hectar, 
ținând seama de condițiile pedoclimatice 
locale, de speciile forestiere și de 
necesitatea de a garanta utilizarea 
terenurilor în scopuri agricole sau pentru 
pășunat.

Or. en

Amendamentul 1155
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „Sisteme agroforestiere” înseamnă 
sisteme de utilizare a terenurilor care 
asociază silvicultura și agricultura 
extensivă pe aceleași suprafețe. Statele 
membre stabilesc numărul maxim de 
copaci care urmează să fie plantați pe 
hectar, ținând seama de condițiile 
pedoclimatice locale, de speciile forestiere 
și de necesitatea de a garanta utilizarea 
terenurilor în scopuri agricole.

(2) „Sisteme agroforestiere” înseamnă 
sisteme care asociază silvicultura și 
agricultura pe aceleași suprafețe sau pe 
marginea acestora. Statele membre 
stabilesc numărul minim de copaci care 
urmează să fie plantați pe hectar, ținând 
seama de condițiile pedoclimatice și de 
mediu locale, de speciile forestiere și de 
necesitatea de a garanta utilizarea 
sustenabilă a terenurilor în scopuri 
agricole.

Or. fr
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Justificare

Sistemele agroforestiere ar trebui definite ca sisteme de utilizare a terenurilor care combină 
silvicultura și agricultura în ansamblu. Utilizarea termenului „extensivă” ar putea exclude 
unele sisteme de culturi importante, care ar putea beneficia de pe urma sistemului 
agroforestier, care oferă o un caracter sustenabil mai accentuat sistemelor de tip intensiv. 
Măsura agroforestieră trebuie aplicată sistemelor noi, precum și conversiei parcelelor 
existente cum ar fi terenurile împădurite.

Amendamentul 1156
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „Sisteme agroforestiere” înseamnă 
sisteme de utilizare a terenurilor care 
asociază silvicultura și agricultura 
extensivă pe aceleași suprafețe. Statele 
membre stabilesc numărul maxim de 
copaci care urmează să fie plantați pe 
hectar, ținând seama de condițiile 
pedoclimatice locale, de speciile forestiere 
și de necesitatea de a garanta utilizarea 
terenurilor în scopuri agricole.

(2) „Sisteme agroforestiere” înseamnă 
sisteme care asociază silvicultura și 
agricultura pe aceleași suprafețe sau pe 
marginea acestora. Statele membre 
stabilesc numărul minim de copaci care 
urmează să fie plantați pe hectar, ținând 
seama de condițiile pedoclimatice și de 
mediu locale, de speciile forestiere și de 
necesitatea de a garanta utilizarea 
sustenabilă a terenurilor în scopuri 
agricole.

Or. fr

Amendamentul 1157
Giovanni La Via, Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „Sisteme agroforestiere” înseamnă 
sisteme de utilizare a terenurilor care 
asociază silvicultura și agricultura 
extensivă pe aceleași suprafețe. Statele 
membre stabilesc numărul maxim de 

(2) „Sisteme agroforestiere” înseamnă 
sisteme de utilizare a terenurilor care 
asociază silvicultura și agricultura 
extensivă pe aceleași suprafețe. Statele 
membre stabilesc numărul maxim de 
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copaci care urmează să fie plantați pe 
hectar, ținând seama de condițiile 
pedoclimatice locale, de speciile forestiere 
și de necesitatea de a garanta utilizarea 
terenurilor în scopuri agricole.

copaci care urmează să fie plantați pe 
hectar, ținând seama de condițiile 
pedoclimatice locale, de speciile forestiere 
și de necesitatea de a garanta utilizarea 
sustenabilă a terenurilor în scopuri
agricole, care poate fi demonstrată pe 
baza unui caiet de sarcini recunoscut de 
statele membre.

Or. it

Justificare

Pentru a asigura un caracter obiectiv și rigoare științifică conceptului de „sustenabilitate 
ecologică”, este esențială certificarea acestuia de către o parte terță specifică, recunoscută 
de fiecare stat membru în parte.

Amendamentul 1158
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „Sisteme agroforestiere” înseamnă 
sisteme de utilizare a terenurilor care 
asociază silvicultura și agricultura 
extensivă pe aceleași suprafețe. Statele 
membre stabilesc numărul maxim de 
copaci care urmează să fie plantați pe 
hectar, ținând seama de condițiile 
pedoclimatice locale, de speciile forestiere 
și de necesitatea de a garanta utilizarea 
terenurilor în scopuri agricole.

(2) „Sisteme agroforestiere” înseamnă 
sisteme de utilizare a terenurilor care 
asociază silvicultura și agricultura 
extensivă pe aceleași suprafețe. Statele 
membre stabilesc numărul maxim de 
copaci care urmează să fie plantați sau 
menținuți pe hectar, ținând seama de 
condițiile pedoclimatice locale, de speciile 
forestiere și de necesitatea de a garanta 
utilizarea terenurilor în scopuri agricole.

Or. de

Justificare

Această prevedere nu ar trebui să fie doar o măsură pentru plantarea unor noi arbori de 
pădure; ea ar trebui să țină cont și de conservarea și gestionarea copacilor/lemnului.
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Amendamentul 1159
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „Sisteme agroforestiere” înseamnă 
sisteme de utilizare a terenurilor care 
asociază silvicultura și agricultura 
extensivă pe aceleași suprafețe. Statele 
membre stabilesc numărul maxim de 
copaci care urmează să fie plantați pe 
hectar, ținând seama de condițiile 
pedoclimatice locale, de speciile forestiere 
și de necesitatea de a garanta utilizarea 
terenurilor în scopuri agricole.

(2) „Sisteme agroforestiere” înseamnă 
sisteme de utilizare a terenurilor care 
asociază silvicultura și agricultura pe 
aceleași suprafețe. Statele membre 
stabilesc numărul maxim de copaci care 
urmează să fie plantați pe hectar, ținând 
seama de condițiile pedoclimatice locale, 
de speciile forestiere și de necesitatea de a 
garanta utilizarea terenurilor în scopuri 
agricole.

Or. bg

Amendamentul 1160
Alfreds Rubiks

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „Sisteme agroforestiere” înseamnă 
sisteme de utilizare a terenurilor care 
asociază silvicultura și agricultura 
extensivă pe aceleași suprafețe. Statele 
membre stabilesc numărul maxim de 
copaci care urmează să fie plantați pe 
hectar, ținând seama de condițiile 
pedoclimatice locale, de speciile forestiere 
și de necesitatea de a garanta utilizarea 
terenurilor în scopuri agricole.

(2) „Sisteme agroforestiere” înseamnă 
sisteme de utilizare a terenurilor care 
asociază silvicultura și agricultura 
extensivă pe aceleași suprafețe. Statele
membre stabilesc numărul maxim de 
copaci care urmează să fie plantați pe 
hectar, ținând seama de condițiile 
pedoclimatice locale, de speciile forestiere 
și de necesitatea de a garanta utilizarea 
terenurilor în scopuri agricole sau 
forestiere.

Or. lv
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Amendamentul 1161
Maria do Céu Patrão Neves

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Având în vedere faptul că există zone 
întinse cu sisteme agroforestiere deja în 
funcțiune, care trebuie menținute, este 
posibilă acordarea de sprijin pentru 
îmbunătățirea acestora, garantând astfel 
sustenabilitatea acestor zone ca sisteme de 
înaltă valoare naturală și ecologică.

Or. pt

Amendamentul 1162
Spyros Danellis

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sprijinul este limitat la rata maximă a 
sprijinului prevăzută în anexa I.

(3) Sprijinul pentru plantațiile noi pe 
terenuri agricole și pentru instituirea și 
menținerea practicilor agroforestiere,
inclusiv a sistemelor silvopoastorale, este 
limitat la rata maximă a sprijinului 
prevăzută în anexa I.

Or. en

Amendamentul 1163
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sprijinul este limitat la rata maximă a (3) Sprijinul este limitat la rata maximă de
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sprijinului prevăzută în anexa I. 100 % a sprijinului prevăzută în anexa I.

Or. en

Amendamentul 1164
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Propunere de regulament
Articolul 25 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prevenirea și repararea daunelor cauzate 
pădurilor de incendii, de dezastre naturale 
și de evenimente catastrofale

Prevenirea riscurilor de incendii forestiere

Or. fr

Amendamentul 1165
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) alineatul (c) se acordă 
proprietarilor privați, semi-publici și 
publici de păduri, municipalităților, 
pădurilor de stat și asociațiilor acestora și 
acoperă costurile aferente următoarelor 
activități:

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (c) se acordă 
proprietarilor privați și publici de păduri 
și/sau asociațiilor acestora și acoperă 
costurile aferente următoarelor activități:

Or. fr

Amendamentul 1166
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) alineatul (c) se acordă 
proprietarilor privați, semi-publici și 
publici de păduri, municipalităților, 
pădurilor de stat și asociațiilor acestora și 
acoperă costurile aferente următoarelor 
activități:

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (c) se acordă 
deținătorilor privați și publici de păduri, 
municipalităților, pădurilor de stat și 
asociațiilor acestora și acoperă costurile 
aferente următoarelor activități:

Or. en

Amendamentul 1167
Carlo Fidanza

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) alineatul (c) se acordă 
proprietarilor privați, semi-publici și 
publici de păduri, municipalităților, 
pădurilor de stat și asociațiilor acestora și 
acoperă costurile aferente următoarelor 
activități:

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (c) se acordă 
proprietarilor privați și publici de păduri și 
asociațiilor acestora și acoperă costurile 
aferente următoarelor activități:

Or. it

Amendamentul 1168
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) alineatul (c) se acordă 
proprietarilor privați, semi-publici și 
publici de păduri, municipalităților, 
pădurilor de stat și asociațiilor acestora și 

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (c) se acordă 
proprietarilor privați, semi-publici și 
publici de păduri, altor gestionari de 
terenuri, municipalităților, pădurilor de 
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acoperă costurile aferente următoarelor 
activități:

stat și asociațiilor acestora și acoperă 
costurile aferente intervențiilor care nu 
dăunează biodiversității sau altor servicii 
ecosistemice:

Or. en

Amendamentul 1169
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) alineatul (c) se acordă 
proprietarilor privați, semi-publici și 
publici de păduri, municipalităților, 
pădurilor de stat și asociațiilor acestora și 
acoperă costurile aferente următoarelor 
activități:

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (c) se acordă 
proprietarilor privați, semi-publici și 
publici de păduri care nu primesc ajutoare 
din bugetul național pentru activitatea în 
cauză, altor gestionari de terenuri, 
municipalităților, pădurilor de stat și 
asociațiilor acestora și acoperă costurile 
aferente următoarelor activități:

Or. bg

Amendamentul 1170
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) alineatul (c) se acordă 
proprietarilor privați, semi-publici și 
publici de păduri, municipalităților, 
pădurilor de stat și asociațiilor acestora și 
acoperă costurile aferente următoarelor 
activități:

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (c) se acordă 
proprietarilor privați, semi-publici și 
publici de păduri, altor gestionari de 
păduri, municipalităților, pădurilor de stat 
și asociațiilor acestora și acoperă costurile 
aferente următoarelor activități:

Or. en
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Amendamentul 1171
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 35 
alineatul (1) alineatul (c) se acordă 
proprietarilor privați, semi-publici și 
publici de păduri, municipalităților, 
pădurilor de stat și asociațiilor acestora și 
acoperă costurile aferente următoarelor 
activități:

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 35 
alineatul (1) litera (c) se acordă numai 
proprietarilor privați, semi-publici și 
publici de păduri, municipalităților, 
pădurilor de stat și asociațiilor acestora și 
acoperă costurile aferente următoarelor 
activități:

Or. de

Amendamentul 1172
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) construirea de infrastructuri de 
protecție. În caz de incendii, se poate 
acorda sprijin și sub forma unui ajutor 
pentru costurile de întreținere. Nu se
acordă niciun sprijin pentru activități legate 
de agricultură, desfășurate în zonele care 
fac obiectul angajamentelor de agromediu;

(a) introducerea de echipamente și sisteme 
de prevenire (drumuri, puncte de 
alimentare cu apă, șanțuri, parafocuri) 
care să constituie o rețea de protecție a 
unei zone împădurite în conformitate cu 
planurile locale sau regionale de 
prevenire a incendiilor forestiere. Nu se 
acordă niciun sprijin pentru activități legate 
de agricultură, desfășurate în special în 
zonele care fac obiectul angajamentelor de 
agromediu;

Or. fr
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Amendamentul 1173
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) construirea de infrastructuri de 
protecție. În caz de incendii, se poate 
acorda sprijin și sub forma unui ajutor 
pentru costurile de întreținere. Nu se 
acordă niciun sprijin pentru activități legate 
de agricultură, desfășurate în zonele care 
fac obiectul angajamentelor de agromediu;

(a) construirea de infrastructuri de 
protecție. În caz de incendii, se poate 
acorda sprijin și sub forma unui ajutor 
pentru costurile de întreținere. Nu se 
acordă niciun sprijin pentru activități legate 
de agricultură, desfășurate în zonele care 
fac obiectul angajamentelor de agromediu;
sprijin pentru crescătorii ale căror 
animale, prin pășunat, previn incendiile.

Or. es

Justificare

Trebuie recunoscută importanța activității de pășunat din fermele de creștere extensivă a 
animalelor ca instrument de prevenire a incendiilor prin curățarea zonelor cu risc de incendii 
forestiere.

Amendamentul 1174
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Statele membre care implementează 
echipamente și măsuri de prevenire în 
cadrul unui „plan de prevenire a 
incendiilor forestiere” la nivel de stat și 
instituționalizat organizat la scară 
regională pot primi sprijin financiar în 
temeiul articolului 22 alineatul (1). 
Planul de prevenire trebuie să fie 
monitorizat de către stat și trebuie să 
acopere întregul teritoriu național, 
conținând prevederi speciale pentru 
regiunile cu risc ridicat;
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Or. en

Amendamentul 1175
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) activități de mică amploare de 
prevenire a incendiilor sau a altor pericole 
naturale, desfășurate la nivel local;

(b) activități de mică amploare de 
prevenire a incendiilor sau a altor pericole 
naturale, desfășurate la nivel local;
sprijinul se acordă pentru aceste activități 
numai în măsura în care acestea sunt 
compatibile cu planurile locale sau 
regionale de prevenire a incendiilor 
forestiere;

Or. fr

Amendamentul 1176
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) activități de mică amploare de 
prevenire a incendiilor sau a altor pericole 
naturale, desfășurate la nivel local;

(b) activități de mică amploare de 
prevenire a incendiilor sau a altor pericole 
naturale, desfășurate la nivel local, cu 
condiția să fie eligibile și, prin urmare, 
integrate în planul de prevenire;

Or. en

Amendamentul 1177
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) activități de mică amploare de 
prevenire a incendiilor sau a altor pericole 
naturale, desfășurate la nivel local;

(b) activități de mică amploare de 
prevenire a incendiilor sau a altor pericole 
naturale, desfășurate la nivel local, care nu 
se limitează la drumuri forestiere și 
rezervoare de apă și pot consta în practici 
tradiționale modernizate (de exemplu 
pășunat, tunderea copacilor etc.);

Or. en

Amendamentul 1178
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) activități de mică amploare de 
prevenire a incendiilor sau a altor pericole 
naturale, desfășurate la nivel local;

(b) activități de mică amploare de 
prevenire a incendiilor sau a altor pericole 
naturale, desfășurate la nivel național, 
regional și local;

Or. pt

Amendamentul 1179
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) instalarea și ameliorarea instalațiilor de 
monitorizare a incendiilor, a invaziilor de 
dăunători și a bolilor care afectează 
pădurile, precum și a echipamentelor de 
comunicații;

(c) instalarea și ameliorarea instalațiilor de 
prevenire și monitorizare a incendiilor, a
invaziilor de dăunători și a bolilor care 
afectează pădurile, precum și a 
echipamentelor de comunicații; sunt 
incluse infrastructurile de monitorizare și 
protecție.
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Or. es

Amendamentul 1180
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) instalarea și ameliorarea instalațiilor de 
monitorizare a incendiilor, a invaziilor de 
dăunători și a bolilor care afectează 
pădurile, precum și a echipamentelor de 
comunicații;

(c) instalarea și ameliorarea instalațiilor de 
anticipare și monitorizare a riscurilor de 
incendii, de invazii de dăunători și de boli
care afectează pădurile, precum și a 
echipamentelor de comunicații în zonele 
împădurite;

Or. fr

Amendamentul 1181
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) instalarea și ameliorarea instalațiilor de 
monitorizare a incendiilor, a invaziilor de 
dăunători și a bolilor care afectează 
pădurile, precum și a echipamentelor de 
comunicații;

(c) instalarea și ameliorarea instalațiilor de 
anticipare și monitorizare a riscurilor de 
incendii, a invaziilor de dăunători și a 
bolilor care afectează pădurile, precum și a 
echipamentelor de comunicații în zonele 
împădurite;

Or. en

Amendamentul 1182
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) refacerea potențialului forestier 
afectat de incendii și de alte dezastre 
naturale, inclusiv dăunători, boli, 
evenimente catastrofale și incidente legate 
de schimbările climatice;

eliminat

Or. fr

Justificare

Se transferă la articolul 26.

Amendamentul 1183
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) refacerea potențialului forestier afectat 
de incendii și de alte dezastre naturale, 
inclusiv dăunători, boli, evenimente 
catastrofale și incidente legate de 
schimbările climatice;

(d) refacerea, acordând prioritate 
măsurilor care promovează regenerarea 
naturală, a potențialului forestier afectat 
de incendii și de alte dezastre naturale, 
inclusiv dăunători, boli, evenimente 
catastrofale și incidente legate de 
schimbările climatice;

Or. en

Amendamentul 1184
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) refacerea potențialului forestier afectat 
de incendii și de alte dezastre naturale, 
inclusiv dăunători, boli, evenimente 

(d) refacerea potențialului forestier afectat 
sau distrus de incendii și de alte dezastre 
naturale, inclusiv dăunători, boli, 
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catastrofale și incidente legate de 
schimbările climatice;

evenimente catastrofale și incidente legate 
de schimbările climatice;

Or. it

Amendamentul 1185
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) prevenirea și repararea daunelor 
cauzate de fauna sălbatică.

Or. en

Amendamentul 1186
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) prevenirea și repararea daunelor 
cauzate pădurilor de fauna sălbatică;

Or. fr

Amendamentul 1187
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) menținerea infrastructurilor de 
protecție și a unui nivel adecvat de 
vegetație pe suprafețele împădurite, 
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pentru a preveni incendiile forestiere prin 
intermediul pășunatului.

Or. es

Amendamentul 1188
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul măsurilor preventive referitoare la 
dăunători și la boli, riscul producerii unui 
dezastru natural relevant trebuie să fie 
dovedit științific și recunoscut de 
organizații științifice publice. Acolo unde 
este relevant, trebuie prevăzută în 
program lista speciilor de organisme 
dăunătoare pentru plante care ar putea 
cauza un dezastru.

În cazul măsurilor preventive referitoare la 
dăunători și la boli, riscul producerii unui 
dezastru natural relevant trebuie să fie 
dovedit științific și recunoscut de 
organizații științifice publice.

Or. it

Amendamentul 1189
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul măsurilor preventive referitoare la 
dăunători și la boli, riscul producerii unui 
dezastru natural relevant trebuie să fie 
dovedit științific și recunoscut de 
organizații științifice publice. Acolo unde 
este relevant, trebuie prevăzută în 
program lista speciilor de organisme 
dăunătoare pentru plante care ar putea 
cauza un dezastru.

În cazul măsurilor preventive referitoare la 
dăunători și la boli, riscul producerii unui 
dezastru natural relevant trebuie să fie 
dovedit științific și recunoscut de 
organizații științifice publice.
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Or. it

Amendamentul 1190
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul măsurilor preventive referitoare la 
dăunători și la boli, riscul producerii unui 
dezastru natural relevant trebuie să fie 
dovedit științific și recunoscut de 
organizații științifice publice. Acolo unde 
este relevant, trebuie prevăzută în program 
lista speciilor de organisme dăunătoare 
pentru plante care ar putea cauza un 
dezastru.

În cazul măsurilor preventive referitoare la 
dăunători și la boli, riscul producerii unui 
dezastru natural și/sau a unor pagube 
economice și de mediu relevante trebuie să 
fie dovedit științific și recunoscut de 
organizații științifice publice. Acolo unde 
este relevant, trebuie prevăzută în program 
lista speciilor de organisme dăunătoare 
pentru plante care ar putea cauza un 
dezastru, existând posibilitatea de 
actualizare.

Or. pt

Amendamentul 1191
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul măsurilor preventive referitoare la 
dăunători și la boli, riscul producerii unui 
dezastru natural relevant trebuie să fie 
dovedit științific și recunoscut de 
organizații științifice publice. Acolo unde 
este relevant, trebuie prevăzută în program 
lista speciilor de organisme dăunătoare 
pentru plante care ar putea cauza un 
dezastru.

În cazul măsurilor preventive referitoare la 
dăunători și la boli, riscul producerii unui 
dezastru natural relevant trebuie să fie 
dovedit științific în cel mai scurt timp și 
recunoscut de organizații științifice 
publice. Acolo unde este relevant, trebuie 
prevăzută în program lista speciilor de 
organisme dăunătoare pentru plante care ar 
putea cauza un dezastru.

Or. it
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Amendamentul 1192
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operațiunile eligibile trebuie să fie 
coerente cu planul de protecție a 
pădurilor stabilit de statele membre. În 
cazul exploatațiilor care depășesc anumite 
dimensiuni, care urmează să fie stabilite 
de statele membre în program, sprijinul 
este condiționat de prezentarea unui plan 
de gestionare a pădurilor cu obiective 
detaliate în materie de prevenire.

eliminat

Or. de

Justificare

Gestionarea durabilă a pădurilor este asigurată de legislația națională privind pădurile.
Planurile de gestionare a pădurilor cerute de Comisie ar duce la mai multă birocrație.

Amendamentul 1193
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operațiunile eligibile trebuie să fie 
coerente cu planul de protecție a pădurilor 
stabilit de statele membre. În cazul 
exploatațiilor care depășesc anumite 
dimensiuni, care urmează să fie stabilite 
de statele membre în program, sprijinul 
este condiționat de prezentarea unui plan 
de gestionare a pădurilor cu obiective 
detaliate în materie de prevenire.

Operațiunile eligibile trebuie să fie 
coerente cu planul de protecție a pădurilor 
stabilit de statele membre.
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Or. de

Justificare

Această măsură contravine principiului subsidiarității statelor membre.

Amendamentul 1194
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operațiunile eligibile trebuie să fie 
coerente cu planul de protecție a pădurilor 
stabilit de statele membre. În cazul 
exploatațiilor care depășesc anumite 
dimensiuni, care urmează să fie stabilite 
de statele membre în program, sprijinul 
este condiționat de prezentarea unui plan 
de gestionare a pădurilor cu obiective 
detaliate în materie de prevenire.

Operațiunile eligibile trebuie să fie 
coerente cu planul de protecție a pădurilor 
stabilit de statele membre.

Or. en

Amendamentul 1195
Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operațiunile eligibile trebuie să fie 
coerente cu planul de protecție a 
pădurilor stabilit de statele membre. În 
cazul exploatațiilor care depășesc anumite 
dimensiuni, care urmează să fie stabilite de 
statele membre în program, sprijinul este 
condiționat de prezentarea unui plan de 
gestionare a pădurilor cu obiective detaliate 
în materie de prevenire.

În cazul exploatațiilor care depășesc 
anumite dimensiuni, care urmează să fie 
stabilite de statele membre în program, 
sprijinul este condiționat de prezentarea 
unui plan de gestionare a pădurilor cu 
obiective detaliate în materie de prevenire.
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Or. de

Amendamentul 1196
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operațiunile eligibile trebuie să fie 
coerente cu planul de protecție a pădurilor 
stabilit de statele membre. În cazul 
exploatațiilor care depășesc anumite 
dimensiuni, care urmează să fie stabilite de 
statele membre în program, sprijinul este 
condiționat de prezentarea unui plan de 
gestionare a pădurilor cu obiective detaliate 
în materie de prevenire.

Operațiunile eligibile trebuie să fie 
coerente cu planul de protecție a pădurilor 
stabilit de statele membre. În cazul 
exploatațiilor care depășesc anumite 
dimensiuni, care urmează să fie stabilite de 
statele membre în program, sprijinul este 
condiționat de prezentarea unui plan de 
gestionare a pădurilor sau a unui 
instrument echivalent în concordanță cu 
gestionarea durabilă a pădurilor, astfel 
cum a fost definită de Conferința 
ministerială din 1993 privind protecția 
pădurilor în Europa, sau a unui plan care 
să completeze planul de gestionare a 
pădurilor deja existent, cu obiective 
detaliate în materie de prevenire.

Or. en

Amendamentul 1197
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operațiunile eligibile trebuie să fie 
coerente cu planul de protecție a pădurilor 
stabilit de statele membre. În cazul 
exploatațiilor care depășesc anumite 
dimensiuni, care urmează să fie stabilite de 
statele membre în program, sprijinul este 
condiționat de prezentarea unui plan de 

Operațiunile eligibile trebuie să fie 
coerente cu planul de protecție a pădurilor 
stabilit de statele membre, care va conține 
o evaluare la nivel național a riscurilor de 
incendii forestiere sau de alte daune 
(examinând criterii precum zonele 
bioclimatice, distribuția habitatelor și 



PE494.479v01-00 72/177 AM\909513RO.doc

RO

gestionare a pădurilor cu obiective detaliate 
în materie de prevenire.

frecvența incidentelor în trecut) și posibila 
tratare a acestora. În cazul exploatațiilor 
care depășesc anumite dimensiuni, care 
urmează să fie stabilite de statele membre 
în program, sprijinul este condiționat de 
prezentarea unui plan de gestionare a 
pădurilor cu obiective detaliate în materie 
de prevenire.

Or. en

Amendamentul 1198
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operațiunile eligibile trebuie să fie 
coerente cu planul de protecție a pădurilor 
stabilit de statele membre. În cazul 
exploatațiilor care depășesc anumite 
dimensiuni, care urmează să fie stabilite de 
statele membre în program, sprijinul este 
condiționat de prezentarea unui plan de 
gestionare a pădurilor cu obiective detaliate 
în materie de prevenire.

Operațiunile eligibile trebuie să fie 
coerente cu planul de protecție a pădurilor 
stabilit de statele membre. În cazul 
exploatațiilor care depășesc anumite 
dimensiuni, care urmează să fie stabilite de 
statele membre în program, sprijinul este 
condiționat de prezentarea unui plan de 
gestionare a pădurilor cu obiective detaliate 
în materie de prevenire. Sunt scutite de la 
această cerință exploatațiile care fac parte 
din asociații de proprietari și fac obiectul 
unui plan de prevenire elaborat de 
autoritatea competentă.

Or. es

Justificare

În momentul prezentării unui plan de gestionare a pădurilor cu obiective detaliate în materie 
de prevenire și refacere a daunelor cauzate pădurilor de incendii forestiere, de dezastre 
naturale și de evenimente catastrofale, exploatațiile trebuie scutite de la cerința privind 
dimensiunea minimă a exploatațiilor, cu condiția ca acestea să facă parte din asociații de 
proprietari și să facă obiectul unui plan de prevenire elaborat de autoritatea competentă sau 
să aibă un plan de amenajare sau planificare forestieră aprobat și valid.
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Amendamentul 1199
Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Zonele forestiere incluse în categoria de 
risc de incendii mediu spre ridicat, în 
conformitate cu planul de protecție a 
pădurilor stabilit de statele membre, sunt 
eligibile pentru sprijinul legat de 
prevenirea incendiilor forestiere.

eliminat

Or. de

Amendamentul 1200
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Zonele forestiere incluse în categoria de 
risc de incendii mediu spre ridicat, în 
conformitate cu planul de protecție a 
pădurilor stabilit de statele membre, sunt 
eligibile pentru sprijinul legat de 
prevenirea incendiilor forestiere.

Zonele forestiere incluse în categoria de 
risc de incendii ridicat, mediu sau scăzut, 
în conformitate cu planul de protecție a 
pădurilor stabilit de statele membre, sunt 
eligibile pentru sprijinul legat de 
prevenirea incendiilor forestiere.

Or. it

Amendamentul 1201
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) 
litera (d) este condiționat de 

eliminat
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recunoașterea oficială de către 
autoritățile publice competente ale 
statelor membre a faptului că s-a produs 
un dezastru natural și că acest dezastru 
sau măsurile adoptate în conformitate cu 
Directiva 2000/29/CE în scopul eradicării 
sau al prevenirii răspândirii unei boli a 
plantelor sau a unei infestări parazitare a 
cauzat distrugerea a cel puțin 30 % din 
potențialul forestier relevant. Acest 
procent se determină fie pe baza 
potențialului forestier mediu existent în 
perioada de trei ani imediat anterioară 
producerii dezastrului, fie pe baza mediei 
din perioada de cinci ani imediat 
anterioară producerii dezastrului, 
excluzând valorile minime și maxime.

Or. fr

Justificare

Se transferă la articolul 26.

Amendamentul 1202
Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera 
(d) este condiționat de recunoașterea 
oficială de către autoritățile publice 
competente ale statelor membre a faptului 
că s-a produs un dezastru natural și că acest 
dezastru sau măsurile adoptate în 
conformitate cu Directiva 2000/29/CE în 
scopul eradicării sau al prevenirii 
răspândirii unei boli a plantelor sau a unei 
infestări parazitare a cauzat distrugerea a 
cel puțin 30 % din potențialul forestier 
relevant. Acest procent se determină fie pe 
baza potențialului forestier mediu existent 
în perioada de trei ani imediat anterioară 

(3) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera 
(d) este condiționat de recunoașterea 
oficială de către autoritățile publice 
competente ale statelor membre a faptului 
că s-a produs un dezastru natural și că acest 
dezastru sau măsurile adoptate în 
conformitate cu Directiva 2000/29/CE în 
scopul eradicării sau al prevenirii 
răspândirii unei boli a plantelor sau a unei 
infestări parazitare a cauzat pagube 
considerabile. Statele membre stabilesc 
pragul pentru rambursare în raport cu 
rezerva de copaci.
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producerii dezastrului, fie pe baza mediei 
din perioada de cinci ani imediat 
anterioară producerii dezastrului, 
excluzând valorile minime și maxime.

Or. de

Justificare

Formularea inițială privind distrugerea potențialului agricol nu este suficient de clară. 
Pragul care trebuie stabilit de statele membre trebuie să fie raportat la unitatea de gestionare 
a pădurilor (rezervă).

Amendamentul 1203
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera 
(d) este condiționat de recunoașterea 
oficială de către autoritățile publice 
competente ale statelor membre a faptului 
că s-a produs un dezastru natural și că
acest dezastru sau măsurile adoptate în 
conformitate cu Directiva 2000/29/CE în 
scopul eradicării sau al prevenirii 
răspândirii unei boli a plantelor sau a unei 
infestări parazitare a cauzat distrugerea a 
cel puțin 30 % din potențialul forestier 
relevant. Acest procent se determină fie pe 
baza potențialului forestier mediu existent 
în perioada de trei ani imediat anterioară 
producerii dezastrului, fie pe baza mediei 
din perioada de cinci ani imediat anterioară 
producerii dezastrului, excluzând valorile 
minime și maxime.

(3) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera 
(d) este condiționat de recunoașterea 
oficială de către autoritățile publice 
competente ale statelor membre a faptului 
că s-a produs un dezastru natural sau că 
măsurile adoptate în conformitate cu 
Directiva 2000/29/CE în scopul eradicării 
sau al prevenirii răspândirii unei boli a 
plantelor sau a unei infestări parazitare au
cauzat distrugerea potențialului forestier 
pentru fiecare unitate definită de statele 
membre. Amploarea pagubelor se 
determină fie pe baza potențialului forestier 
mediu existent în perioada de trei ani 
imediat anterioară producerii dezastrului, 
fie pe baza mediei din perioada de cinci ani 
imediat anterioară producerii dezastrului, 
excluzând valorile minime și maxime.

Or. de

Justificare

Cerințele suplimentare pentru sprijin referitoare la faptul că trebuie să se distrugă cel puțin 
30 % din potențial nu sunt adecvate pentru dezastre care pot fi legate de Directiva 
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2000/29/CE. Amploarea și definiția pagubelor ar trebui stabilite de statele membre. În ceea 
ce privește perioada de creștere de 80 de ani sau mai mult, este nevoie de compensarea 
pierderilor și în cazul pagubelor de sub 30 %.

Amendamentul 1204
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera 
(d) este condiționat de recunoașterea 
oficială de către autoritățile publice 
competente ale statelor membre a faptului 
că s-a produs un dezastru natural și că acest 
dezastru sau măsurile adoptate în 
conformitate cu Directiva 2000/29/CE în 
scopul eradicării sau al prevenirii 
răspândirii unei boli a plantelor sau a unei 
infestări parazitare a cauzat distrugerea a 
cel puțin 30 % din potențialul forestier 
relevant. Acest procent se determină fie pe 
baza potențialului forestier mediu existent 
în perioada de trei ani imediat anterioară 
producerii dezastrului, fie pe baza mediei 
din perioada de cinci ani imediat anterioară 
producerii dezastrului, excluzând valorile 
minime și maxime.

(3) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera 
(d) este condiționat de recunoașterea 
oficială de către autoritățile publice 
competente ale statelor membre a faptului 
că s-a produs un dezastru natural și că acest 
dezastru sau măsurile adoptate în 
conformitate cu Directiva 2000/29/CE în 
scopul eradicării sau al prevenirii 
răspândirii unei boli a plantelor sau a unei 
infestări parazitare a cauzat distrugerea a 
cel puțin 15 % din potențialul forestier 
relevant. Acest procent se determină fie pe 
baza potențialului forestier mediu existent 
în perioada de trei ani imediat anterioară 
producerii dezastrului, fie pe baza mediei 
din perioada de cinci ani imediat anterioară 
producerii dezastrului, excluzând valorile 
minime și maxime.

Or. it

Amendamentul 1205
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (3) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera 
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(d) este condiționat de recunoașterea 
oficială de către autoritățile publice 
competente ale statelor membre a faptului 
că s-a produs un dezastru natural și că acest 
dezastru sau măsurile adoptate în 
conformitate cu Directiva 2000/29/CE în 
scopul eradicării sau al prevenirii 
răspândirii unei boli a plantelor sau a unei 
infestări parazitare a cauzat distrugerea a 
cel puțin 30 % din potențialul forestier 
relevant. Acest procent se determină fie pe 
baza potențialului forestier mediu existent 
în perioada de trei ani imediat anterioară 
producerii dezastrului, fie pe baza mediei 
din perioada de cinci ani imediat anterioară 
producerii dezastrului, excluzând valorile 
minime și maxime.

(d) este condiționat de recunoașterea 
oficială de către autoritățile publice 
competente ale statelor membre a faptului 
că s-a produs un dezastru natural și că acest 
dezastru sau măsurile adoptate în 
conformitate cu Directiva 2000/29/CE în 
scopul eradicării sau al prevenirii 
răspândirii unei boli a plantelor sau a unei 
infestări parazitare a cauzat distrugerea a 
cel puțin 30 % din potențialul forestier 
relevant definit de statul membru. Acest 
procent se determină fie pe baza 
potențialului forestier mediu existent în 
perioada de trei ani imediat anterioară 
producerii dezastrului, fie pe baza mediei 
din perioada de cinci ani imediat anterioară 
producerii dezastrului, excluzând valorile 
minime și maxime.

Or. en

Amendamentul 1206
Maria do Céu Patrão Neves

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Sprijinul prevăzut la alineatul (1)
litera (d) vizează, în mod excepțional, 
problema degradării pădurilor cauzate de 
factori de mediu precum schimbările 
climatice sau poluarea și problemele 
complexe legate de sănătate care rezultă 
din interacțiunea agenților patogeni.

Or. pt

Amendamentul 1207
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco
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Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cadrul acestei măsuri nu se acordă 
niciun sprijin pentru pierderea venitului 
cauzată de dezastrul natural.

eliminat

Statele membre garantează evitarea 
supracompensării ca urmare a combinării 
acestei măsuri cu alte instrumente de 
sprijin naționale sau ale Uniunii sau cu 
sistemele private de asigurări

Or. fr

Amendamentul 1208
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Propunere de regulament
Articolul 26 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Investiții în ameliorarea rezilienței și a 
valorii ecologice a ecosistemelor forestiere

Repararea daunelor cauzate pădurilor de 
incendii forestiere și de alte dezastre și
investiții în vederea ameliorării rezilienței 
și a valorii ecologice a ecosistemelor 
forestiere

Or. fr

Amendamentul 1209
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (d) se acordă 
persoanelor fizice, proprietarilor privați de 

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (d) se acordă 
persoanelor fizice, proprietarilor privați de 
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păduri, organismelor de drept privat și 
semi-publice, municipalităților și 
asociațiilor acestora. În cazul pădurilor 
de stat, se poate acorda sprijin și 
organismelor de gestionare a acestor 
păduri, care nu depind de bugetul de stat.

păduri, organismelor publice și de drept 
privat și altor gestionari de terenuri.

Or. es

Justificare

Trebuie inclus cuvântul „publice”.

Amendamentul 1210
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (d) se acordă 
persoanelor fizice, proprietarilor privați de 
păduri, organismelor de drept privat și 
semi-publice, municipalităților și
asociațiilor acestora. În cazul pădurilor 
de stat, se poate acorda sprijin și 
organismelor de gestionare a acestor 
păduri, care nu depind de bugetul de stat.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (d) se acordă 
persoanelor fizice, proprietarilor privați de 
păduri și organismelor publice și de drept
privat.

Or. es

Justificare

Amendamentele propuse pentru diferitele măsuri privind pădurile țin seama de realitatea 
regimului de proprietate a pădurilor, recunoscând calitatea de beneficiari ai acestui sprijin a 
entităților publice, nu numai a municipalităților.

Amendamentul 1211
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (d) se acordă 
persoanelor fizice, proprietarilor privați de 
păduri, organismelor de drept privat și 
semi-publice, municipalităților și
asociațiilor acestora. În cazul pădurilor 
de stat, se poate acorda sprijin și 
organismelor de gestionare a acestor 
păduri, care nu depind de bugetul de stat.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (d) se acordă 
persoanelor fizice, proprietarilor privați de 
păduri și organismelor publice și de drept 
privat.

Or. es

Justificare

Trebuie lărgită sfera conceptului de entitate publică, pentru a cuprinde și alte tipuri de 
organisme, nu numai municipalitățile, ca beneficiari ai acestui sprijin.

Amendamentul 1212
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (d) se acordă 
persoanelor fizice, proprietarilor privați de 
păduri, organismelor de drept privat și
semi-publice, municipalităților și 
asociațiilor acestora. În cazul pădurilor 
de stat, se poate acorda sprijin și 
organismelor de gestionare a acestor 
păduri, care nu depind de bugetul de stat.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (d) se acordă 
persoanelor fizice, proprietarilor privați de 
păduri și organismelor de drept privat și
publice.

Or. it

Amendamentul 1213
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
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Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (d) se acordă 
persoanelor fizice, proprietarilor privați de 
păduri, organismelor de drept privat și 
semi-publice, municipalităților și 
asociațiilor acestora. În cazul pădurilor de 
stat, se poate acorda sprijin și 
organismelor de gestionare a acestor 
păduri, care nu depind de bugetul de stat.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (d) se acordă 
persoanelor fizice, proprietarilor privați de 
păduri, organismelor de drept privat și 
celor publice și semi-publice, 
municipalităților și asociațiilor acestora.

Or. it

Amendamentul 1214
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (d) se acordă 
persoanelor fizice, proprietarilor privați de 
păduri, organismelor de drept privat și 
semi-publice, municipalităților și 
asociațiilor acestora. În cazul pădurilor de 
stat, se poate acorda sprijin și organismelor 
de gestionare a acestor păduri, care nu 
depind de bugetul de stat.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) alineatul (d) se acordă 
proprietarilor privați, semi-publici și 
publici de păduri, municipalităților, 
pădurilor de stat și asociațiilor acestora. Se 
poate acorda sprijin și organismelor de 
gestionare a pădurilor de stat.

Or. en

Amendamentul 1215
Hynek Fajmon
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Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (d) se acordă 
persoanelor fizice, proprietarilor privați de 
păduri, organismelor de drept privat și 
semi-publice, municipalităților și 
asociațiilor acestora. În cazul pădurilor de 
stat, se poate acorda sprijin și organismelor 
de gestionare a acestor păduri, care nu 
depind de bugetul de stat.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (d) se acordă 
deținătorilor privați și publici de păduri. În 
cazul pădurilor de stat, se poate acorda 
sprijin și organismelor de gestionare a 
acestor păduri, care nu depind de bugetul 
de stat.

Or. en

Amendamentul 1216
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (d) se acordă 
persoanelor fizice, proprietarilor privați de 
păduri, organismelor de drept privat și 
semi-publice, municipalităților și 
asociațiilor acestora. În cazul pădurilor de 
stat, se poate acorda sprijin și organismelor 
de gestionare a acestor păduri, care nu 
depind de bugetul de stat.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (d) se acordă 
persoanelor fizice, proprietarilor privați de 
păduri, organismelor de drept privat și 
semi-publice, altor gestionari de păduri,
municipalităților și asociațiilor acestora. În 
cazul pădurilor de stat, se poate acorda 
sprijin și organismelor de gestionare a 
acestor păduri, care nu depind de bugetul 
de stat.

Or. en

Amendamentul 1217
Peter Jahr, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (d) se acordă 
persoanelor fizice, proprietarilor privați de 
păduri, organismelor de drept privat și 
semi-publice, municipalităților și 
asociațiilor acestora. În cazul pădurilor de 
stat, se poate acorda sprijin și organismelor 
de gestionare a acestor păduri, care nu 
depind de bugetul de stat.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (d) se acordă 
persoanelor fizice, proprietarilor privați de 
păduri, organismelor de drept privat și 
semi-publice, municipalităților și 
asociațiilor acestora. În cazul pădurilor de 
stat, se poate acorda sprijin și organismelor 
de gestionare a acestor păduri, care nu 
depind de bugetul de stat. Această 
restricție nu se aplică măsurilor de 
stropire cu var a pădurilor.

Or. de

Amendamentul 1218
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (d) se acordă 
persoanelor fizice, proprietarilor privați de 
păduri, organismelor de drept privat și 
semi-publice, municipalităților și 
asociațiilor acestora. În cazul pădurilor de 
stat, se poate acorda sprijin și organismelor 
de gestionare a acestor păduri, care nu 
depind de bugetul de stat.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (d) se acordă numai 
persoanelor fizice, proprietarilor privați de 
păduri, organismelor de drept privat și 
semi-publice, municipalităților și 
asociațiilor acestora. În cazul pădurilor de 
stat, se poate acorda sprijin și organismelor 
de gestionare a acestor păduri, care nu 
depind de bugetul de stat.

Or. de

Amendamentul 1219
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2



PE494.479v01-00 84/177 AM\909513RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Principalul obiectiv al investițiilor 
trebuie să fie îndeplinirea angajamentelor 
luate în scopul protecției mediului și sau 
furnizarea de servicii ecosistemice și/sau 
care sporesc utilitatea publică a pădurilor 
sau a suprafețelor împădurite din zona în 
cauză sau ameliorarea potențialului
ecosistemelor de atenuare a schimbărilor 
climatice, fără a exclude beneficiile 
economice pe termen lung.

(2) Principalul obiectiv al investițiilor 
trebuie să fie în special:

(a) refacerea potențialului forestier 
afectat de incendii și de alte dezastre 
naturale, inclusiv de cele cauzate de 
dăunători, boli, schimbările climatice și 
evenimente catastrofale;
(b) îndeplinirea angajamentelor luate în 
scopul protecției mediului sau furnizarea 
de servicii ecosistemice și/sau care sporesc 
utilitatea publică a pădurilor sau a 
suprafețelor împădurite din zona în cauză 
sau sporesc potențialului ecosistemelor de 
atenuare a schimbărilor climatice, fără a 
exclude beneficiile economice pe termen 
lung.

Or. fr

Amendamentul 1220
Dimitar Stoyanov

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Principalul obiectiv al investițiilor 
trebuie să fie îndeplinirea angajamentelor 
luate în scopul protecției mediului și sau 
furnizarea de servicii ecosistemice și/sau 
care sporesc utilitatea publică a pădurilor 
sau a suprafețelor împădurite din zona în 
cauză sau ameliorarea potențialului

(2) Principalul obiectiv al investițiilor 
trebuie să fie îndeplinirea angajamentelor 
luate în scopul protecției mediului și sau 
furnizarea de servicii ecosistemice și/sau 
care sporesc utilitatea publică a pădurilor 
sau a suprafețelor împădurite din zona în 
cauză sau sporesc potențialul
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ecosistemelor de atenuare a schimbărilor 
climatice, fără a exclude beneficiile 
economice pe termen lung.

ecosistemelor de atenuare a schimbărilor 
climatice.

Or. bg

Amendamentul 1221
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Principalul obiectiv al investițiilor 
trebuie să fie îndeplinirea angajamentelor 
luate în scopul protecției mediului și sau 
furnizarea de servicii ecosistemice și/sau 
care sporesc utilitatea publică a pădurilor 
sau a suprafețelor împădurite din zona în 
cauză sau ameliorarea potențialului
ecosistemelor de atenuare a schimbărilor 
climatice, fără a exclude beneficiile 
economice pe termen lung.

(2) Principalul obiectiv al investițiilor 
trebuie să fie îndeplinirea angajamentelor 
luate în scopul protecției mediului sau 
furnizarea de servicii ecosistemice și/sau 
care sporesc utilitatea publică și 
productivitatea pădurilor sau a suprafețelor 
împădurite din zona în cauză sau sporesc
potențialul ecosistemelor de atenuare a 
schimbărilor climatice, incluzând, de 
asemenea, beneficiile economice pe 
termen lung.

Or. it

Justificare

Ar trebui incluse aspectele economice și productivitatea și în cazul investițiilor care vizează 
sporirea rezilienței și a valorii ecologice a ecosistemelor forestiere, pentru a clarifica pe 
deplin faptul că se acordă atenție productivității economice a pădurilor și îmbunătățirii 
resurselor forestiere, astfel cum se menționează la considerentul 25. 

Amendamentul 1222
Eric Andrieu

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Principalul obiectiv al investițiilor 
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trebuie să fie refacerea potențialului 
forestier afectat de incendii și de alte 
dezastre naturale, inclusiv de cele cauzate 
de dăunători, boli și schimbările 
climatice.

Or. fr

Amendamentul 1223
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Sprijinul prevăzut la alineatul (2) 
litera (a) este condiționat de 
recunoașterea oficială de către 
autoritățile publice competente ale 
statelor membre a faptului că s-a produs 
un dezastru natural și că acest dezastru 
sau măsurile adoptate în conformitate cu 
Directiva 2000/29/CE în scopul eradicării 
sau al prevenirii răspândirii unei boli a 
plantelor sau a unei infestări parazitare a 
cauzat distrugerea a cel puțin 30 % din 
potențialul forestier relevant. Acest 
procent se determină fie pe baza 
potențialului forestier mediu existent în 
perioada de trei ani imediat anterioară 
producerii dezastrului, fie pe baza mediei 
din perioada de cinci ani imediat 
anterioară producerii dezastrului, 
excluzând valorile minime și maxime.

Or. fr

Amendamentul 1224
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela
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Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) De asemenea, se poate finanța 
elaborarea unor instrumente de 
amenajare forestieră, cum ar fi proiecte 
de amenajare și planuri tehnice, care să 
includă inițiative de investiții finanțate în 
cadrul prezentei măsuri.

Or. es

Justificare

Trebuie inclusă finanțarea activităților de ordin tehnic, cum ar fi elaborarea unor documente 
de planificare forestieră, pentru a promova și a încuraja o mai bună planificare forestieră.

Amendamentul 1225
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Acordarea sprijinului prevăzut este 
condiționată de demonstrarea 
cuantificabilă a beneficiilor aduse de 
bunurile fără valoare comercială create 
de investiție.

Or. pt

Amendamentul 1226
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Nu se acordă niciun sprijin în 
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temeiul alineatului 2 litera (a) pentru 
pierderea venitului cauzată de dezastrul 
natural. Statele membre garantează 
evitarea supracompensării ca urmare a 
combinării acestei măsuri cu alte 
instrumente de sprijin naționale sau ale 
Uniunii sau cu sistemele private de 
asigurări.

Or. fr

Amendamentul 1227
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 27 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Investiții în noi tehnologii forestiere și în 
prelucrarea și comercializarea produselor 
forestiere

Investiții în tehnologii forestiere 
sustenabile din punct de vedere ecologic și 
în prelucrarea și comercializarea 
produselor forestiere

Or. en

Amendamentul 1228
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (e) se acordă 
proprietarilor privați de păduri, 
municipalităților și asociațiilor acestora, 
precum și IMM-urilor, pentru investiții în 
ameliorarea potențialului forestier sau 
legate de activități de prelucrare și 
comercializare care conferă valoare 

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (e) se acordă 
concesionarilor și proprietarilor privați și 
publici de terenuri și altor gestionari de 
terenuri, precum și IMM-urilor, pentru 
investiții în ameliorarea potențialului 
forestier sau legate de activități de 
prelucrare și comercializare care conferă 



AM\909513RO.doc 89/177 PE494.479v01-00

RO

adăugată produselor forestiere. În cazul 
teritoriilor insulelor Azore, Madeira și 
Canare, al insulelor mici din Marea Egee, 
în sensul Regulamentului (CEE) nr. 
2019/93, și al departamentelor franceze de 
peste mări se poate acorda sprijin și 
întreprinderilor care nu sunt IMM-uri.

valoare adăugată produselor forestiere. În 
cazul teritoriilor insulelor Azore, Madeira 
și Canare, al insulelor mici din Marea 
Egee, în sensul Regulamentului (CEE) nr. 
2019/93, și al departamentelor franceze de 
peste mări se poate acorda sprijin și 
întreprinderilor care nu sunt IMM-uri.

Or. it

Amendamentul 1229
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (e) se acordă 
proprietarilor privați de păduri, 
municipalităților și asociațiilor acestora, 
precum și IMM-urilor, pentru investiții în 
ameliorarea potențialului forestier sau 
legate de activități de prelucrare și 
comercializare care conferă valoare 
adăugată produselor forestiere. În cazul 
teritoriilor insulelor Azore, Madeira și 
Canare, al insulelor mici din Marea Egee, 
în sensul Regulamentului (CEE) nr. 
2019/93, și al departamentelor franceze de 
peste mări se poate acorda sprijin și 
întreprinderilor care nu sunt IMM-uri.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (e) se acordă 
proprietarilor privați și publici de păduri, 
precum și IMM-urilor, pentru investiții în 
ameliorarea potențialului forestier sau 
legate de activități de prelucrare și 
comercializare care conferă valoare 
adăugată produselor forestiere. În cazul 
teritoriilor insulelor Azore, Madeira și 
Canare, al insulelor mici din Marea Egee, 
în sensul Regulamentului (CEE) nr. 
2019/93, și al departamentelor franceze de 
peste mări se poate acorda sprijin și 
întreprinderilor care nu sunt IMM-uri.

Or. es

Justificare

Amendamentele propuse pentru diferitele măsuri privind pădurile țin seama de realitatea 
regimului de proprietate a pădurilor, recunoscând calitatea de beneficiari ai acestui sprijin a 
entităților publice, nu numai a municipalităților.
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Amendamentul 1230
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (e) se acordă 
proprietarilor privați de păduri, 
municipalităților și asociațiilor acestora, 
precum și IMM-urilor, pentru investiții în 
ameliorarea potențialului forestier sau 
legate de activități de prelucrare și 
comercializare care conferă valoare 
adăugată produselor forestiere. În cazul 
teritoriilor insulelor Azore, Madeira și 
Canare, al insulelor mici din Marea Egee, 
în sensul Regulamentului (CEE) nr. 
2019/93, și al departamentelor franceze de 
peste mări se poate acorda sprijin și 
întreprinderilor care nu sunt IMM-uri.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (e) se acordă 
proprietarilor privați și publici de păduri, 
precum și IMM-urilor, pentru investiții în 
ameliorarea potențialului forestier sau 
legate de activități de prelucrare și 
comercializare care conferă valoare 
adăugată produselor forestiere. În cazul 
teritoriilor insulelor Azore, Madeira și 
Canare, al insulelor mici din Marea Egee, 
în sensul Regulamentului (CEE) nr. 
2019/93, și al departamentelor franceze de 
peste mări se poate acorda sprijin și 
întreprinderilor care nu sunt IMM-uri.

Or. es

Amendamentul 1231
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (e) se acordă 
proprietarilor privați de păduri, 
municipalităților și asociațiilor acestora, 
precum și IMM-urilor, pentru investiții în 
ameliorarea potențialului forestier sau 
legate de activități de prelucrare și 
comercializare care conferă valoare 
adăugată produselor forestiere. În cazul 
teritoriilor insulelor Azore, Madeira și 
Canare, al insulelor mici din Marea Egee, 
în sensul Regulamentului (CEE) nr. 

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (e) se acordă 
proprietarilor publici și privați de păduri, 
precum și IMM-urilor, pentru investiții în 
ameliorarea potențialului forestier sau 
legate de activități de prelucrare și 
comercializare care conferă valoare 
adăugată produselor forestiere. În cazul 
teritoriilor insulelor Azore, Madeira și 
Canare, al insulelor mici din Marea Egee, 
în sensul Regulamentului (CEE) nr. 
2019/93, și al departamentelor franceze de 
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2019/93, și al departamentelor franceze de 
peste mări se poate acorda sprijin și 
întreprinderilor care nu sunt IMM-uri.

peste mări se poate acorda sprijin și 
întreprinderilor care nu sunt IMM-uri.

Or. es

Justificare

Trebuie lărgită sfera conceptului de entitate publică, pentru a cuprinde și alte tipuri de 
organisme, nu numai municipalitățile, ca beneficiari ai acestui sprijin.

Amendamentul 1232
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (e) se acordă 
proprietarilor privați de păduri, 
municipalităților și asociațiilor acestora, 
precum și IMM-urilor, pentru investiții în 
ameliorarea potențialului forestier sau 
legate de activități de prelucrare și 
comercializare care conferă valoare 
adăugată produselor forestiere. În cazul 
teritoriilor insulelor Azore, Madeira și 
Canare, al insulelor mici din Marea Egee, 
în sensul Regulamentului (CEE) nr. 
2019/93, și al departamentelor franceze de 
peste mări se poate acorda sprijin și 
întreprinderilor care nu sunt IMM-uri.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (e) se acordă 
deținătorilor privați de păduri, 
municipalităților și asociațiilor acestora, 
organismelor publice înființate în scopul 
formării profesionale, precum și IMM-
urilor, pentru investiții în ameliorarea 
potențialului forestier sau legate de 
activități de prelucrare și comercializare 
care conferă valoare adăugată produselor 
forestiere. În cazul teritoriilor insulelor 
Azore, Madeira și Canare, al insulelor mici 
din Marea Egee, în sensul Regulamentului 
(CEE) nr. 2019/93, și al departamentelor 
franceze de peste mări se poate acorda 
sprijin și întreprinderilor care nu sunt 
IMM-uri.

Or. en

Amendamentul 1233
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1



PE494.479v01-00 92/177 AM\909513RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (e) se acordă 
proprietarilor privați de păduri, 
municipalităților și asociațiilor acestora, 
precum și IMM-urilor, pentru investiții în 
ameliorarea potențialului forestier sau 
legate de activități de prelucrare și 
comercializare care conferă valoare 
adăugată produselor forestiere. În cazul 
teritoriilor insulelor Azore, Madeira și 
Canare, al insulelor mici din Marea Egee, 
în sensul Regulamentului (CEE) nr. 
2019/93, și al departamentelor franceze de 
peste mări se poate acorda sprijin și 
întreprinderilor care nu sunt IMM-uri.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (e) se acordă 
proprietarilor privați de păduri, 
municipalităților și asociațiilor acestora, 
lucrătorilor forestieri și asociațiilor 
acestora, precum și IMM-urilor, pentru 
investiții în ameliorarea potențialului 
forestier sau legate de activități de 
prelucrare și comercializare care conferă 
valoare adăugată produselor forestiere. În 
cazul teritoriilor insulelor Azore, Madeira 
și Canare, al insulelor mici din Marea 
Egee, în sensul Regulamentului (CEE) nr. 
2019/93, și al departamentelor franceze de 
peste mări se poate acorda sprijin și 
întreprinderilor care nu sunt IMM-uri.

Or. en

Amendamentul 1234
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (e) se acordă 
proprietarilor privați de păduri, 
municipalităților și asociațiilor acestora, 
precum și IMM-urilor, pentru investiții în 
ameliorarea potențialului forestier sau 
legate de activități de prelucrare și 
comercializare care conferă valoare 
adăugată produselor forestiere. În cazul 
teritoriilor insulelor Azore, Madeira și 
Canare, al insulelor mici din Marea Egee, 
în sensul Regulamentului (CEE) nr. 
2019/93, și al departamentelor franceze de 
peste mări se poate acorda sprijin și 
întreprinderilor care nu sunt IMM-uri.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (e) se acordă 
proprietarilor privați de păduri, altor 
gestionari de păduri, municipalităților și 
asociațiilor acestora, precum și IMM-
urilor, pentru investiții în ameliorarea 
potențialului forestier sau legate de 
activități de prelucrare și comercializare 
care conferă valoare adăugată produselor 
forestiere. În cazul teritoriilor insulelor 
Azore, Madeira și Canare, al insulelor mici 
din Marea Egee, în sensul Regulamentului 
(CEE) nr. 2019/93, și al departamentelor 
franceze de peste mări se poate acorda 
sprijin și întreprinderilor care nu sunt 
IMM-uri.
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Or. en

Amendamentul 1235
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (e) se acordă 
proprietarilor privați de păduri, 
municipalităților și asociațiilor acestora, 
precum și IMM-urilor, pentru investiții în 
ameliorarea potențialului forestier sau 
legate de activități de prelucrare și 
comercializare care conferă valoare 
adăugată produselor forestiere. În cazul 
teritoriilor insulelor Azore, Madeira și 
Canare, al insulelor mici din Marea Egee, 
în sensul Regulamentului (CEE) nr. 
2019/93, și al departamentelor franceze de 
peste mări se poate acorda sprijin și 
întreprinderilor care nu sunt IMM-uri.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (e) se acordă 
proprietarilor privați de păduri, 
municipalităților și asociațiilor acestora, 
precum și IMM-urilor, pentru investiții în 
tehnologii forestiere sustenabile din punct 
de vedere ecologic sau legate de activități 
de prelucrare și comercializare care conferă 
valoare adăugată produselor forestiere. În 
cazul teritoriilor insulelor Azore, Madeira 
și Canare, al insulelor mici din Marea 
Egee, în sensul Regulamentului (CEE) nr. 
2019/93, și al departamentelor franceze de 
peste mări se poate acorda sprijin și 
întreprinderilor care nu sunt IMM-uri.

Or. en

Amendamentul 1236
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (e) se acordă 
proprietarilor privați de păduri, 
municipalităților și asociațiilor acestora, 
precum și IMM-urilor, pentru investiții în 
ameliorarea potențialului forestier sau 
legate de activități de prelucrare și 
comercializare care conferă valoare 

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (e) se acordă numai 
proprietarilor privați de păduri, 
municipalităților și asociațiilor acestora, 
precum și IMM-urilor, pentru investiții în 
ameliorarea potențialului forestier sau 
legate de activități de prelucrare și 
comercializare care conferă valoare 
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adăugată produselor forestiere. În cazul 
teritoriilor insulelor Azore, Madeira și 
Canare, al insulelor mici din Marea Egee, 
în sensul Regulamentului (CEE) nr. 
2019/93, și al departamentelor franceze de 
peste mări se poate acorda sprijin și 
întreprinderilor care nu sunt IMM-uri.

adăugată produselor forestiere. În cazul 
teritoriilor insulelor Azore, Madeira și 
Canare, al insulelor mici din Marea Egee, 
în sensul Regulamentului (CEE) nr. 
2019/93, și al departamentelor franceze de 
peste mări se poate acorda sprijin și 
întreprinderilor care nu sunt IMM-uri.

Or. de

Amendamentul 1237
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Investițiile legate de creșterea valorii 
economice a pădurilor se realizează la 
nivelul exploatației forestiere și pot include 
investiții în echipamente și practici de 
recoltare favorabile solului și cu consum 
redus de resurse.

(2) Investițiile legate de creșterea valorii 
ecologice a pădurilor se realizează la 
nivelul exploatației forestiere și pot include 
investiții în echipamente și practici de 
recoltare cu mare valoare ecologică
favorabile solului și cu consum redus de 
resurse.

Or. en

Amendamentul 1238
Csaba Sándor Tabajdi

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Investițiile legate de creșterea valorii 
economice a pădurilor se realizează la 
nivelul exploatației forestiere și pot include 
investiții în echipamente și practici de 
recoltare favorabile solului și cu consum 
redus de resurse.

(2) Investițiile legate de creșterea valorii 
economice a pădurilor se realizează la 
nivelul exploatației forestiere și pot include 
investiții în vederea furnizării de 
echipamente de protecție și de 
îmbrăcăminte de lucru, precum și în
echipamente și practici de recoltare 
favorabile solului și cu consum redus de 
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resurse.

Or. en

Amendamentul 1239
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Investițiile legate de creșterea valorii 
economice a pădurilor se realizează la 
nivelul exploatației forestiere și pot include 
investiții în echipamente și practici de 
recoltare favorabile solului și cu consum 
redus de resurse.

(2) Toate investițiile legate de creșterea 
valorii economice a pădurilor și a 
potențialului productiv al acestora sunt 
eligibile; aceste investiții se realizează la 
nivelul exploatației forestiere și pot 
include, printre altele, investiții în 
echipamente și practici de recoltare 
favorabile solului și cu consum redus de 
resurse.

Or. pt

Amendamentul 1240
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Investițiile legate de utilizarea lemnului 
ca materie primă sau ca sursă de energie se 
limitează la toate operațiunile anterioare 
prelucrării industriale.

(3) Investițiile legate de utilizarea lemnului 
ca materie primă sau ca sursă de energie 
vizează toate operațiunile legate de 
sporirea potențialului forestier și de 
prelucrare și comercializare.

Or. fr

Amendamentul 1241
Maria do Céu Patrão Neves
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Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Sprijinul este limitat la ratele maxime 
ale sprijinului stabilite în anexa I.

(4) Sprijinul este limitat la ratele maxime 
ale sprijinului, și anume 60 % pentru 
regiunile mai puțin dezvoltate și 40 % 
pentru celelalte regiuni.

Or. pt

Amendamentul 1242
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul investițiilor în noi tehnologii 
forestiere și în prelucrarea și 
comercializarea produselor forestiere, 
sprijinul este condiționat de prezentarea 
unui plan de gestionare a pădurii sau a 
unui instrument echivalent care să 
conțină măsuri în domeniul 
biodiversității, pentru a obține o 
îmbunătățire măsurabilă a stării de 
conservare a speciilor și habitatelor care 
depind de silvicultură sau sunt afectate de 
ea, în conformitate cu Strategia UE în 
domeniul biodiversității.

Or. en

Amendamentul 1243
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 4 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Sprijinul pentru măsurile în 
domeniul silviculturii ar trebui să se 
bazeze pe un standard privind bunele 
practici în domeniul silviculturii.

Or. en

Amendamentul 1244
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Toate ajutoarele pentru utilizarea și 
producerea de bioenergie ar trebui să se 
bazeze pe criterii de sustenabilitate.

Or. en

Amendamentul 1245
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. es

Justificare

Considerăm că măsura nu satisface nevoia de a structura oferta de producție și nici nu 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor propunerii Comisiei. Având în vedere importanța 
acestui fapt, această măsură ar trebui inclusă în Regulamentul privind OCP unică, dacă 
există buget suficient. Abordarea actuală favorizează producătorii de mici dimensiuni, dar 
poate avea efecte negative asupra proceselor de concentrare deja inițiate sau asupra
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strategiilor comerciale la scară mare, acest lucru ducând la fragmentarea ofertei.

Amendamentul 1246
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 28 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înființarea grupurilor de producători Înființarea organizațiilor și grupurilor de 
producători

Or. fr

Amendamentul 1247
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin pentru facilitarea înființării 
grupurilor de producători din sectoarele
agricol și silvic, în scopul:

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin pentru facilitarea înființării 
organizațiilor de producători recunoscute 
în temeiul articolului 106 din 
Regulamentul (UE) nr. [...] privind OCP 
unică în sectorul agricol și a grupurilor de 
producători în sectorul silvic, în special în 
scopul:

Or. fr

Amendamentul 1248
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin pentru facilitarea înființării 
grupurilor de producători din sectoarele 
agricol și silvic, în scopul:

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin pentru facilitarea înființării 
organizațiilor de producători astfel cum 
sunt definite la articolul 106 din 
Regulamentul (UE) nr. [...] privind 
organizarea comună unică a piețelor din 
sectoarele agricol și silvic, în scopul:

Or. fr

Amendamentul 1249
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin pentru facilitarea înființării 
grupurilor de producători din sectoarele 
agricol și silvic, în scopul:

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin pentru facilitarea înființării 
organizațiilor de producători în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. [...] privind 
organizarea comună unică a piețelor și a 
grupurilor de producători din sectoarele 
agricol și silvic, în scopul:

Or. de

Amendamentul 1250
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin pentru facilitarea înființării 
grupurilor de producători din sectoarele 
agricol și silvic, în scopul:

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin pentru facilitarea înființării 
grupurilor de producători și pentru 
facilitarea redimensionării organizațiilor 
de producători deja existente, prin 
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intermediul fuzionării sau al măririi 
dimensiunii, în sectoarele agricol și silvic, 
în scopul:

Or. pt

Amendamentul 1251
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin pentru facilitarea înființării 
grupurilor de producători din sectoarele 
agricol și silvic, în scopul:

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin pentru facilitarea înființării sau 
măririi dimensiunii și amplorii 
organizațiilor de producători din sectoarele 
agricol și silvic, în scopul:

Or. pt

Amendamentul 1252
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß, Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin pentru facilitarea înființării 
grupurilor de producători din sectoarele 
agricol și silvic, în scopul:

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin pentru facilitarea înființării și 
dezvoltării grupurilor de producători din 
sectoarele agricol și silvic, în scopul:

Or. de

Amendamentul 1253
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela
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Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin pentru facilitarea înființării 
grupurilor de producători din sectoarele 
agricol și silvic, în scopul:

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin pentru facilitarea înființării și 
fuzionării grupurilor de producători din 
sectoarele agricol și silvic, în scopul:

Or. es

Amendamentul 1254
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) adaptării producției și produselor 
producătorilor care sunt membri ai acestor 
grupuri la cerințele pieței;

(a) adaptării producției și produselor 
producătorilor care sunt membri ai acestor 
organizații la cerințele pieței;

Or. en

Amendamentul 1255
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) asigurării unor prețuri echitabile 
pentru producătorii din organizație, 
consolidând puterea de negociere a 
acestora în lanțul alimentar;

Or. en



PE494.479v01-00 102/177 AM\909513RO.doc

RO

Amendamentul 1256
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) introducerii în comun a produselor pe 
piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, 
centralizarea vânzărilor și aprovizionarea 
cumpărătorilor en gros;

(b) introducerii și promovării în comun a 
produselor pe piață, inclusiv pregătirea 
pentru vânzare, centralizarea vânzărilor și 
aprovizionarea cumpărătorilor en gros;

Or. ro

Amendamentul 1257
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) creării infrastructurilor și capacității 
logistice pentru utilizarea biomasei într-
un mod sustenabil din punct de vedere 
ecologic și economic, în special pentru 
mobilizarea tehnică a deșeurilor agricole, 
a reziduurilor, a materialului ligno-
celulozic și a materialului celulozic de 
origine nealimentară;

Or. en

Justificare

Vor fi necesare noi instalații și infrastructuri pentru a utiliza în mod eficient resursele 
disponibile de biomasă.

Amendamentul 1258
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera ba (nouă)



AM\909513RO.doc 103/177 PE494.479v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) creării și optimizării infrastructurilor 
și capacității logistice pentru mobilizarea 
biomasei într-un mod sustenabil din punct 
de vedere ecologic și economic, în special 
pentru mobilizarea tehnică a deșeurilor 
agricole, a reziduurilor, a materialului 
ligno-celulozic și a materialului celulozic 
de origine nealimentară;

Or. en

Justificare

Vor fi necesare noi instalații și infrastructuri pentru a utiliza în mod eficient resursele 
disponibile de biomasă. Investițiile în crearea și optimizarea infrastructurilor și capacității 
logistice sunt esențiale pentru asigurarea faptului că toată biomasa (inclusiv materiile prime 
agricole, forestiere și pe bază de deșeuri) poate fi mobilizată în mod sustenabil din punct de 
vedere ecologic și economic și este efectiv folosită.

Amendamentul 1259
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) redimensionării prin intermediul
sporirii numărului de asociați sau a 
valorii producției comercializate în alte 
lanțuri de valori;

Or. pt

Amendamentul 1260
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera cb (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) sporirii amplorii prin intermediul 
asocierii, fuzionării sau al acordurilor 
comerciale care promovează sinergiile și 
complementaritatea activităților între 
organizații de producători sau prin 
integrarea pe verticală;

Or. pt

Amendamentul 1261
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) altor activități care pot fi desfășurate de 
către grupurile de producători, cum ar fi 
dezvoltarea competențelor în materie de 
exploatare și de comercializare, precum și 
organizarea și facilitarea proceselor de 
inovare.

(d) altor activități care pot fi desfășurate de 
către organizațiile de producători, cum ar 
fi dezvoltarea competențelor în materie de 
exploatare și de comercializare, precum și 
organizarea și facilitarea proceselor de 
inovare.

Or. pt

Amendamentul 1262
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) altor activități care pot fi desfășurate de 
către grupurile de producători, cum ar fi 
dezvoltarea competențelor în materie de 
exploatare și de comercializare, precum și 
organizarea și facilitarea proceselor de 
inovare.

(d) altor activități care pot fi desfășurate de 
către organizațiile de producători, cum ar 
fi dezvoltarea competențelor în materie de 
exploatare și de comercializare, precum și 
organizarea și facilitarea proceselor de 
inovare.
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Or. pt

Amendamentul 1263
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) altor activități care pot fi desfășurate de 
către grupurile de producători, cum ar fi 
dezvoltarea competențelor în materie de 
exploatare și de comercializare, precum și 
organizarea și facilitarea proceselor de 
inovare.

(d) altor activități care pot fi desfășurate de 
către grupurile de producători, cum ar fi 
dezvoltarea posibilităților în materie de 
exploatare, stocare și comercializare, 
precum și organizarea și facilitarea 
proceselor de inovare.

Or. ro

Amendamentul 1264
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) altor activități care pot fi desfășurate de 
către grupurile de producători, cum ar fi 
dezvoltarea competențelor în materie de 
exploatare și de comercializare, precum și 
organizarea și facilitarea proceselor de 
inovare.

(d) altor activități care pot fi desfășurate de 
către grupurile de producători, cum ar fi 
dezvoltarea competențelor în materie de 
exploatare și de comercializare, precum și 
organizarea și facilitarea în vederea 
implementării proceselor de inovare.

Or. it

Amendamentul 1265
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera da (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) crearea de asociații ale grupurilor de 
producători și/sau de grupuri sau asociații 
de producători responsabile cu 
supravegherea utilizării indicațiilor 
geografice și denumirilor de origine sau a 
etichetelor de calitate în conformitate cu 
legislația comunitară, precum și de 
organizații interprofesionale recunoscute.

Or. es

Amendamentul 1266
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) creșterii dimensiunii prin intermediul 
sporirii numărului de asociați sau a 
valorii producției comercializate până la o 
limită maximă de piață semnificativă.

Or. pt

Amendamentul 1267
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) sporirii amplorii prin intermediul 
asocierii, fuzionării sau al acordurilor 
comerciale care promovează sinergiile și 
complementaritatea activităților între 
organizații de producători sau prin 
integrarea pe verticală;
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Or. pt

Amendamentul 1268
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Se poate acorda sprijin astfel cum se 
stabilește la alineatul (1) litera (b) numai 
dacă acest lucru nu cauzează perturbări 
ale concurenței pentru întreprinderile 
care ar putea să contribuie la îndeplinirea 
acestor obiective.

Or. fr

Amendamentul 1269
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul se acordă grupurilor de 
producători recunoscute oficial de 
autoritățile competente ale statelor 
membre, pe baza unui plan de afaceri. 
Sprijinul este limitat la grupurile de 
producători care corespund definiției 
IMM-urilor.

Sprijinul se acordă grupurilor de 
producători recunoscute oficial, în temeiul 
articolului 106 din Regulamentul privind 
OCP unică, de autoritățile competente ale 
statelor membre, pe baza unui plan de 
afaceri.

Or. it

Amendamentul 1270
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul se acordă grupurilor de 
producători recunoscute oficial de 
autoritățile competente ale statelor 
membre, pe baza unui plan de afaceri.
Sprijinul este limitat la grupurile de 
producători care corespund definiției 
IMM-urilor.

Sprijinul se acordă organizațiilor de 
producători recunoscute oficial de 
autoritățile competente ale statelor 
membre, pe baza unui plan de afaceri.

Or. pt

Amendamentul 1271
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul se acordă grupurilor de 
producători recunoscute oficial de 
autoritățile competente ale statelor 
membre, pe baza unui plan de afaceri. 
Sprijinul este limitat la grupurile de 
producători care corespund definiției IMM-
urilor.

Sprijinul se acordă organizațiilor de 
producători recunoscute oficial de 
autoritățile competente ale statelor membre
în temeiul articolului [106 din 
Regulamentul OCP unică], pe baza unui 
plan de activități. Sprijinul este limitat la 
organizațiile de producători care 
corespund definiției IMM-urilor.

Or. pt

Amendamentul 1272
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul se acordă grupurilor de 
producători recunoscute oficial de 
autoritățile competente ale statelor 
membre, pe baza unui plan de afaceri.

Sprijinul se acordă grupurilor de 
producători recunoscute oficial de 
autoritățile competente ale statelor 
membre, pe baza unui plan de afaceri sau a 
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Sprijinul este limitat la grupurile de 
producători care corespund definiției 
IMM-urilor.

unui plan de acțiune.

Or. es

Amendamentul 1273
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul se acordă grupurilor de 
producători recunoscute oficial de 
autoritățile competente ale statelor 
membre, pe baza unui plan de afaceri.
Sprijinul este limitat la grupurile de 
producători care corespund definiției 
IMM-urilor.

Sprijinul se acordă grupurilor de 
producători recunoscute oficial de 
autoritățile competente ale statelor 
membre, pe baza unui plan de afaceri.

Or. en

Amendamentul 1274
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul se acordă grupurilor de 
producători recunoscute oficial de 
autoritățile competente ale statelor 
membre, pe baza unui plan de afaceri. 
Sprijinul este limitat la grupurile de 
producători care corespund definiției 
IMM-urilor.

Sprijinul se acordă grupurilor de 
producători recunoscute oficial de 
autoritățile competente ale statelor 
membre, pe baza unui plan de afaceri. 
Sprijinul este limitat la grupurile de 
producători a căror cifră de afaceri 
anuală nu depășește 50 de milioane EUR.

Or. en
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Justificare

Având în vedere caracterul specific al entităților care primesc sprijin în temeiul prezentului 
articol, propunem eliminarea cerinței de a corespunde definiției IMM-urilor care se referă la 
volumul cifrei de afaceri anuale și al ocupării forței de muncă. Criteriul pentru limitarea 
accesului la sprijin ar trebui să se refere numai la cifra de afaceri anuală și nu la nivelul 
ocupării forței de muncă. Prin urmare, propunem să nu se mai utilizeze definiția IMM-urilor 
și să se limiteze sprijinul acordat grupurilor de agricultori prin stabilirea unei limite a cifrei 
de afaceri anuale, fără a se include numărul angajaților.

Amendamentul 1275
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul se acordă grupurilor de 
producători recunoscute oficial de 
autoritățile competente ale statelor 
membre, pe baza unui plan de afaceri. 
Sprijinul este limitat la grupurile de 
producători care corespund definiției 
IMM-urilor.

Sprijinul se acordă grupurilor de 
producători recunoscute oficial de 
autoritățile competente ale statelor 
membre, pe baza unui plan de afaceri. În 
cazul grupurilor de producători cu o cifră 
de afaceri mai mică de 1 000 000 EUR din 
statele membre care au aderat la Uniunea 
Europeană înainte de 2004, sprijinul se 
limitează la PDR care cuprind un 
subprogram tematic privind lanțurile 
scurte de distribuție, în conformitate cu 
articolul 8 alineatul (1) litera (d) din 
prezentul regulament.

Or. es

Justificare

Es necesario que esta medida sea un instrumento real de concentración de la oferta y 
suponga una fortaleza para el sector productor. En consecuencia resulta imprescindible que 
se contemplen ayudas tanto para la constitución como para la fusión de agrupaciones, y que 
se elimine la limitación a PYME. Finalmente, para las agrupaciones de productores con 
facturación de hasta 1 millón de euros la ayuda se limitará a los nuevos Estados miembros 
que se adhirieron a la UE el 1 de mayo de 2004 o con posterioridad, y para el resto de 
Estados miembros (UE-15) estará limitada al subprograma temático de cadenas de 
distribución cortas.
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Amendamentul 1276
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul se acordă grupurilor de 
producători recunoscute oficial de 
autoritățile competente ale statelor 
membre, pe baza unui plan de afaceri. 
Sprijinul este limitat la grupurile de 
producători care corespund definiției 
IMM-urilor.

Sprijinul se acordă grupurilor de 
producători recunoscute oficial de 
autoritățile competente ale statelor 
membre, pe baza unui plan de afaceri. 
Sprijinul este limitat la grupurile de 
producători care corespund definiției 
microîntreprinderilor/întreprinderilor 
mici.

Or. en

Amendamentul 1277
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul se acordă grupurilor de 
producători recunoscute oficial de 
autoritățile competente ale statelor 
membre, pe baza unui plan de afaceri.
Sprijinul este limitat la grupurile de 
producători care corespund definiției IMM-
urilor.

Sprijinul se acordă grupurilor de 
producători recunoscute oficial de 
autoritățile competente ale statelor 
membre, pe baza unui plan de afaceri.
Sprijinul este limitat la grupurile de 
producători care corespund definiției IMM-
urilor sau care sunt asimilați în legislația 
statelor membre.

Or. ro

Amendamentul 1278
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul este direcționat către 
organizațiile de producători în cadrul 
cărora membrii controlează politica, fie 
prin drepturi majoritare de vot, fie prin 
deținerea majorității în ceea ce privește 
membrii consiliului de administrație.

Or. en

Amendamentul 1279
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre verifică dacă obiectivele 
planului de afaceri au fost îndeplinite în 
termen de cinci ani de la recunoașterea 
grupului de producători.

Statele membre verifică dacă obiectivele 
planului de afaceri au fost îndeplinite în 
termen de zece ani de la recunoașterea
grupului de producători.

Or. it

Amendamentul 1280
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre verifică dacă obiectivele 
planului de afaceri au fost îndeplinite în 
termen de cinci ani de la recunoașterea 
grupului de producători.

Statele membre verifică dacă obiectivele 
planului de afaceri au fost îndeplinite în 
termen de cinci ani de la acordarea 
sprijinului prevăzut la prezentul articol.

Or. pt
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Amendamentul 1281
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre verifică dacă obiectivele 
planului de afaceri au fost îndeplinite în 
termen de cinci ani de la recunoașterea 
grupului de producători.

Statele membre verifică dacă obiectivele 
planului de afaceri au fost îndeplinite în 
termen de cinci ani de la acordarea 
sprijinului prevăzut la prezentul articol.
După primul an, sprijinul anual are la 
bază verificarea performanței măsurate 
prin indicatori cantitativi simpli privind 
îndeplinirea obiectivelor stabilite în anii 
anteriori.

Or. pt

Amendamentul 1282
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

După perioada de 5 ani, grupurile de 
producători sunt recunoscute ca fiind 
organizații de producători în conformitate 
cu articolul 106 din Regulamentul (CE) ... 
privind OCP unică.

Or. es

Amendamentul 1283
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul se plătește sub forma unui ajutor 
forfetar plătit în tranșe anuale în cursul 
primilor cinci ani de la data la care grupul 
de producători a fost recunoscut pe baza 
planului său de afaceri. Sprijinul se 
calculează pe baza producției 
comercializate anual de către grup. Statele 
membre plătesc ultima rată numai după ce 
au verificat dacă planul de afaceri a fost 
implementat corect.

Sprijinul se plătește sub forma unui ajutor 
forfetar plătit în tranșe anuale în cursul 
primilor cinci ani de la data acordării 
sprijinului prevăzut la prezentul articol. 
Sprijinul se calculează pe baza valorii 
producției comercializate anual de către 
grup. Statele membre plătesc ultima rată 
numai după ce au verificat dacă planul de 
afaceri a fost implementat corect.

Or. pt

Amendamentul 1284
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul se plătește sub forma unui ajutor 
forfetar plătit în tranșe anuale în cursul 
primilor cinci ani de la data la care grupul 
de producători a fost recunoscut pe baza 
planului său de afaceri. Sprijinul se 
calculează pe baza producției 
comercializate anual de către grup. Statele 
membre plătesc ultima rată numai după ce 
au verificat dacă planul de afaceri a fost 
implementat corect.

Sprijinul se plătește sub forma unui ajutor 
forfetar plătit în tranșe anuale în cursul 
primilor zece ani de la data acordării 
sprijinului prevăzut la prezentul articol. 
Sprijinul se calculează pe baza valorii 
producției comercializate anual de către 
grup. Statele membre plătesc ultima rată 
numai după ce au verificat dacă planul de 
afaceri a fost implementat corect.

Or. pt

Amendamentul 1285
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În primul an, statele membre pot plăti 
grupurilor de producători un sprijin 
calculat pe baza valorii medii anuale a 
producției comercializate de membrii 
acestuia în ultimii trei ani înainte de 
aderarea la grup. În cazul grupurilor de 
producători din sectorul silvic, sprijinul se 
calculează pe baza producției medii 
comercializate de membrii grupului în 
ultimii cinci ani înainte de recunoașterea 
acestuia, excluzând valorile minime și 
maxime.

În primul an, statele membre pot plăti 
organizațiilor de producători un sprijin 
calculat pe baza valorii medii anuale a 
producției comercializate de membrii 
acestuia în ultimii trei ani înainte de 
aderarea la organizație. În cazul grupurilor 
de producători din sectorul silvic, sprijinul 
se calculează pe baza producției medii 
comercializate de membrii grupului în 
ultimii cinci ani înainte de recunoașterea 
acestuia, excluzând valorile minime și 
maxime.

Or. pt

Amendamentul 1286
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În primul an, statele membre pot plăti 
grupurilor de producători un sprijin 
calculat pe baza valorii medii anuale a 
producției comercializate de membrii 
acestuia în ultimii trei ani înainte de 
aderarea la grup. În cazul grupurilor de 
producători din sectorul silvic, sprijinul se 
calculează pe baza producției medii 
comercializate de membrii grupului în 
ultimii cinci ani înainte de recunoașterea 
acestuia, excluzând valorile minime și 
maxime.

În primul an, statele membre pot plăti 
organizațiilor de producători un sprijin 
calculat pe baza valorii medii anuale a 
producției comercializate de membrii 
acestuia în ultimii trei ani înainte de 
aderarea la organizație. În cazul grupurilor 
de producători din sectorul silvic, sprijinul 
se calculează pe baza producției medii 
comercializate de membrii grupului în 
ultimii cinci ani înainte de recunoașterea 
acestuia, excluzând valorile minime și 
maxime.

Or. pt

Amendamentul 1287
Bas Eickhout
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Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul grupurilor de producători 
din sectorul forestier, sprijinul este 
condiționat de prezentarea unui plan de 
gestionare a pădurii sau a unui 
instrument echivalent care să conțină 
măsuri în domeniul biodiversității, pentru 
a obține o îmbunătățire măsurabilă a 
stării de conservare a speciilor și 
habitatelor care depind de silvicultură sau 
sunt afectate de ea, în conformitate cu 
Strategia UE în domeniul biodiversității.
Sprijinul pentru măsurile în domeniul 
silviculturii ar trebui să se bazeze pe un 
standard privind bunele practici în 
domeniul silviculturii.

Or. en

Amendamentul 1288
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) După perioada de zece ani, 
organizația de producători trebuie să 
îndeplinească cerințele pentru 
recunoaștere în temeiul articolului 106 
din Regulamentul (UE) nr. (CMO/2012).

Or. pt

Amendamentul 1289
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pun la dispoziție 
sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri 
pe întregul lor teritoriu, în conformitate cu 
necesitățile și prioritățile lor specifice 
naționale, regionale sau locale. Includerea 
acestei măsuri în programele de dezvoltare 
rurală este obligatorie.

(1) Statele membre pun la dispoziție 
sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri 
pe întregul lor teritoriu, în conformitate cu 
necesitățile și prioritățile lor specifice 
naționale, regionale sau locale. Includerea 
acestei măsuri în programele de dezvoltare 
rurală este obligatorie. Aceste măsuri 
includ sprijin pentru rotația culturilor, 
includerea culturilor proteice în rotație, 
îmbunătățirea culturilor perene și 
utilizarea metodelor biologice de control 
al dăunătorilor ca mijloc de reducere sau 
atenuare a dăunătorilor, cum ar fi 
utilizarea agenților naturali de întărire a 
plantelor și a dușmanilor naturali ai 
dăunătorilor.

Or. en

Amendamentul 1290
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pun la dispoziție 
sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri 
pe întregul lor teritoriu, în conformitate cu 
necesitățile și prioritățile lor specifice 
naționale, regionale sau locale. Includerea 
acestei măsuri în programele de dezvoltare 
rurală este obligatorie.

(1) Statele membre pun la dispoziție 
sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri 
pe întregul lor teritoriu, în conformitate cu 
necesitățile și prioritățile lor specifice 
naționale, regionale sau locale. Includerea 
acestei măsuri în programele de dezvoltare 
rurală este obligatorie. Aceste operațiuni 
pot recompensa menținerea, dar și 
modificarea practicilor agricole, aducând 
o contribuție pozitivă pentru mediu și 
climă. 

Or. fr
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Amendamentul 1291
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pun la dispoziție 
sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri 
pe întregul lor teritoriu, în conformitate cu 
necesitățile și prioritățile lor specifice 
naționale, regionale sau locale. Includerea 
acestei măsuri în programele de dezvoltare 
rurală este obligatorie.

(1) Statele membre pun la dispoziție 
sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri 
pentru toate tipurile de operații, fără 
discriminare, pe întregul lor teritoriu, în 
conformitate cu necesitățile și prioritățile 
lor specifice naționale, regionale sau 
locale. Includerea acestei măsuri în 
programele de dezvoltare rurală este 
obligatorie.

Or. de

Amendamentul 1292
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Plățile pentru agromediu și climă se 
acordă fermierilor, grupurilor de fermieri 
sau grupurilor formate din fermieri și alți 
gestionari de terenuri care se angajează în 
mod voluntar să desfășoare operațiuni 
constând într-unul sau mai multe 
angajamente de agromediu și climatice 
având ca obiect terenuri agricole. Atunci 
când acest lucru este justificat 
corespunzător de realizarea obiectivelor 
legate de mediu, plățile pentru agromediu 
și climă pot fi acordate și altor gestionari 
de terenuri sau grupurilor formate din alți 
gestionari de terenuri.

(2) Plățile pentru agromediu și climă se 
acordă fermierilor, grupurilor de fermieri 
sau grupurilor formate din fermieri și alți 
gestionari de terenuri care adoptă practici 
agricole și instrumente de management de 
mediu care răspund într-un mod integrat 
provocărilor de agromediu. Se acordă 
prioritate tranziției către agricultura 
ecologică și către sisteme agricole 
sustenabile avansate. Programele de 
agromediu ar trebui să vizeze exemple de 
bune practici de gestionare a solului, de 
gestionare a apei, privind biodiversitatea, 
reciclarea substanțelor nutritive și 
întreținerea ecosistemelor (principiul 
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„modelului precursor”), să stabilească 
prioritățile în ceea ce privește investițiile 
în aceste tehnici și să urmărească 
răspândirea celor mai bune practici pe 
întreg teritoriul acoperit de program.
Schemele privind clima sunt orientate 
spre îmbunătățirea performanței de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră a exploatației agricole sau a 
sistemului agricol în întregime. 
Atunci când acest lucru este justificat 
corespunzător de realizarea obiectivelor 
legate de mediu, plățile pentru agromediu 
și climă pot fi acordate și altor gestionari 
de terenuri sau grupurilor formate din alți 
gestionari de terenuri. Statele membre ar 
trebui să acorde prioritate măsurilor de 
agromediu existente care au dat dovadă 
de o performanță de mediu ridicată.

Or. en

Amendamentul 1293
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Plățile pentru agromediu și climă se 
acordă fermierilor, grupurilor de fermieri 
sau grupurilor formate din fermieri și alți 
gestionari de terenuri care se angajează în 
mod voluntar să desfășoare operațiuni 
constând într-unul sau mai multe 
angajamente de agromediu și climatice 
având ca obiect terenuri agricole. Atunci 
când acest lucru este justificat 
corespunzător de realizarea obiectivelor 
legate de mediu, plățile pentru agromediu 
și climă pot fi acordate și altor gestionari 
de terenuri sau grupurilor formate din alți 
gestionari de terenuri.

(2) Plățile pentru agromediu și climă se 
acordă fermierilor și grupurilor de fermieri
care se angajează în mod voluntar să 
desfășoare operațiuni constând într-unul 
sau mai multe angajamente de agromediu 
și climatice având ca obiect terenuri 
agricole.
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Or. en

Amendamentul 1294
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Plățile pentru agromediu și climă se 
acordă fermierilor, grupurilor de fermieri 
sau grupurilor formate din fermieri și alți 
gestionari de terenuri care se angajează în 
mod voluntar să desfășoare operațiuni 
constând într-unul sau mai multe 
angajamente de agromediu și climatice 
având ca obiect terenuri agricole. Atunci 
când acest lucru este justificat 
corespunzător de realizarea obiectivelor 
legate de mediu, plățile pentru agromediu 
și climă pot fi acordate și altor gestionari 
de terenuri sau grupurilor formate din alți 
gestionari de terenuri.

(2) Plățile pentru agromediu și climă se 
acordă fermierilor, grupurilor de fermieri 
sau grupurilor formate din fermieri și alți 
gestionari de terenuri care se angajează în 
mod voluntar să desfășoare operațiuni 
constând într-unul sau mai multe 
angajamente de agromediu și climatice 
având ca obiect terenuri agricole sau 
terenuri potrivite pentru agricultură sau 
care au investit în măsuri de adaptare la 
schimbările climatice. Atunci când acest 
lucru este justificat corespunzător de 
realizarea obiectivelor legate de mediu, 
plățile pentru agromediu și climă pot fi 
acordate grupurilor de fermieri.

Or. de

Justificare

Categoria vizată de această măsură ar trebui să fie în primul rând cea a fermierilor.

Amendamentul 1295
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Plățile pentru agromediu și climă se 
acordă fermierilor, grupurilor de fermieri 
sau grupurilor formate din fermieri și alți 
gestionari de terenuri care se angajează în 

(2) Plățile pentru agromediu și climă se 
acordă fermierilor, grupurilor de fermieri 
sau grupurilor formate din fermieri și alți 
gestionari de terenuri care se angajează în 
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mod voluntar să desfășoare operațiuni 
constând într-unul sau mai multe 
angajamente de agromediu și climatice 
având ca obiect terenuri agricole. Atunci 
când acest lucru este justificat 
corespunzător de realizarea obiectivelor 
legate de mediu, plățile pentru agromediu 
și climă pot fi acordate și altor gestionari 
de terenuri sau grupurilor formate din alți 
gestionari de terenuri.

mod voluntar să desfășoare operațiuni 
constând într-unul sau mai multe 
angajamente de agromediu și climatice 
având ca obiect zonele eligibile. Atunci 
când acest lucru este justificat 
corespunzător de realizarea obiectivelor 
legate de mediu, plățile pentru agromediu 
și climă pot fi acordate și altor gestionari 
de terenuri sau grupurilor formate din alți 
gestionari de terenuri.

Or. fr

Amendamentul 1296
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Plățile pentru agromediu și climă se 
acordă fermierilor, grupurilor de fermieri 
sau grupurilor formate din fermieri și alți 
gestionari de terenuri care se angajează în 
mod voluntar să desfășoare operațiuni 
constând într-unul sau mai multe
angajamente de agromediu și climatice 
având ca obiect terenuri agricole. Atunci 
când acest lucru este justificat 
corespunzător de realizarea obiectivelor 
legate de mediu, plățile pentru agromediu 
și climă pot fi acordate și altor gestionari 
de terenuri sau grupurilor formate din alți 
gestionari de terenuri.

(2) Plățile pentru agromediu și climă se 
acordă fermierilor, grupurilor de fermieri 
sau grupurilor formate din fermieri și alți 
gestionari de terenuri care se angajează în 
mod voluntar să desfășoare operațiuni care 
corespund unuia sau mai multor
angajamente de agromediu și climatice. 
Atunci când acest lucru este justificat 
corespunzător de realizarea obiectivelor 
legate de mediu, plățile pentru agromediu 
și climă pot fi acordate și altor gestionari 
de terenuri sau grupurilor formate din alți 
gestionari de terenuri.

Or. it

Amendamentul 1297
Karin Kadenbach
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Plățile pentru agromediu și climă 
acoperă numai angajamentele care 
depășesc standardele obligatorii relevante, 
stabilite în temeiul titlului VI capitolul I 
din Regulamentul (UE) nr. HR/2012 și alte 
obligații relevante stabilite în temeiul 
titlului III capitolul 2 din Regulamentul 
(UE) nr. DP/2012, cerințele minime 
relevante pentru utilizarea îngrășămintelor 
și a produselor de protecție a plantelor, 
precum și alte cerințe obligatorii relevante 
prevăzute în legislația națională. Toate 
aceste cerințe obligatorii trebuie 
identificate în program.

(3) Plățile pentru agromediu și climă 
acoperă numai angajamentele care 
depășesc în mod semnificativ standardele 
obligatorii relevante, stabilite în temeiul 
titlului VI capitolul I din 
Regulamentul (UE) nr. HR/2012 și alte 
obligații relevante stabilite în temeiul 
titlului III capitolul 2 din Regulamentul 
(UE) nr. DP/2012, cerințele minime 
relevante pentru utilizarea îngrășămintelor 
și a produselor de protecție a plantelor, 
precum și alte cerințe obligatorii relevante 
prevăzute în legislația națională. Toate 
aceste cerințe obligatorii trebuie 
identificate în program.

Or. en

Amendamentul 1298
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Georgios Papastamkos

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Plățile pentru agromediu și climă 
acoperă numai angajamentele care 
depășesc standardele obligatorii relevante, 
stabilite în temeiul titlului VI capitolul I 
din Regulamentul (UE) nr. HR/2012 și alte 
obligații relevante stabilite în temeiul 
titlului III capitolul 2 din Regulamentul 
(UE) nr. DP/2012, cerințele minime 
relevante pentru utilizarea îngrășămintelor 
și a produselor de protecție a plantelor, 
precum și alte cerințe obligatorii relevante 
prevăzute în legislația națională. Toate 
aceste cerințe obligatorii trebuie 
identificate în program.

(3) Plățile pentru agromediu și climă 
acoperă numai angajamentele care 
depășesc standardele obligatorii relevante, 
stabilite în temeiul titlului VI capitolul I 
din Regulamentul (UE) nr. HR/2012, 
cerințele minime relevante pentru utilizarea 
îngrășămintelor și a produselor de protecție 
a plantelor, precum și alte cerințe 
obligatorii relevante prevăzute în legislația 
națională. Toate aceste cerințe obligatorii 
trebuie identificate în program.
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Or. de

Justificare

Toate măsurile de agromediu și climatice ar trebui acceptate ca „ecologice prin definiție” în 
cadrul ecologizării pilonului I, dar fără a crește nivelul de referință al cerințelor pentru 
pilonul II.

Amendamentul 1299
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Plățile pentru agromediu și climă 
acoperă numai angajamentele care 
depășesc standardele obligatorii relevante, 
stabilite în temeiul titlului VI capitolul I 
din Regulamentul (UE) nr. HR/2012 și alte 
obligații relevante stabilite în temeiul 
titlului III capitolul 2 din Regulamentul 
(UE) nr. DP/2012, cerințele minime 
relevante pentru utilizarea îngrășămintelor 
și a produselor de protecție a plantelor, 
precum și alte cerințe obligatorii relevante 
prevăzute în legislația națională. Toate 
aceste cerințe obligatorii trebuie 
identificate în program.

(3) Plățile pentru agromediu și climă 
acoperă numai angajamentele care 
depășesc standardele obligatorii relevante, 
stabilite în temeiul titlului VI capitolul I 
din Regulamentul (UE) nr. HR/2012, 
cerințele minime relevante pentru utilizarea 
îngrășămintelor și a produselor de protecție 
a plantelor, precum și alte cerințe 
obligatorii relevante prevăzute în legislația 
națională. Toate aceste cerințe obligatorii 
trebuie identificate în program.

Or. fr

Amendamentul 1300
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Plățile pentru agromediu și climă 
acoperă numai angajamentele care 
depășesc standardele obligatorii relevante, 
stabilite în temeiul titlului VI capitolul I 

(3) Plățile pentru agromediu și climă 
acoperă numai angajamentele care 
depășesc standardele obligatorii relevante, 
stabilite în temeiul titlului VI capitolul I 



PE494.479v01-00 124/177 AM\909513RO.doc

RO

din Regulamentul (UE) nr. HR/2012 și alte 
obligații relevante stabilite în temeiul 
titlului III capitolul 2 din Regulamentul 
(UE) nr. DP/2012, cerințele minime 
relevante pentru utilizarea îngrășămintelor 
și a produselor de protecție a plantelor, 
precum și alte cerințe obligatorii relevante 
prevăzute în legislația națională. Toate 
aceste cerințe obligatorii trebuie 
identificate în program.

din Regulamentul (UE) nr. HR/2012, și
cerințele minime relevante pentru utilizarea 
îngrășămintelor și a produselor de protecție 
a plantelor, precum și alte cerințe 
obligatorii relevante prevăzute în legislația 
națională. Toate aceste cerințe obligatorii 
trebuie identificate în program.

Or. it

Amendamentul 1301
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Plățile pentru agromediu și climă 
acoperă numai angajamentele care 
depășesc standardele obligatorii relevante, 
stabilite în temeiul titlului VI capitolul I 
din Regulamentul (UE) nr. HR/2012 și alte 
obligații relevante stabilite în temeiul 
titlului III capitolul 2 din Regulamentul 
(UE) nr. DP/2012, cerințele minime 
relevante pentru utilizarea îngrășămintelor 
și a produselor de protecție a plantelor, 
precum și alte cerințe obligatorii relevante 
prevăzute în legislația națională. Toate 
aceste cerințe obligatorii trebuie 
identificate în program.

(3) Plățile pentru agromediu și climă 
acoperă numai angajamentele care 
depășesc standardele obligatorii relevante, 
stabilite în temeiul titlului VI capitolul I 
din Regulamentul (UE) nr. HR/2012, și
cerințele minime relevante pentru utilizarea 
îngrășămintelor și a produselor de protecție 
a plantelor, precum și alte cerințe 
obligatorii relevante prevăzute în legislația 
națională. Toate aceste cerințe obligatorii 
trebuie identificate în program.

Or. it

Amendamentul 1302
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Plățile pentru agromediu și climă 
acoperă numai angajamentele care 
depășesc standardele obligatorii relevante, 
stabilite în temeiul titlului VI capitolul I 
din Regulamentul (UE) nr. HR/2012 și alte 
obligații relevante stabilite în temeiul 
titlului III capitolul 2 din Regulamentul 
(UE) nr. DP/2012, cerințele minime 
relevante pentru utilizarea îngrășămintelor 
și a produselor de protecție a plantelor, 
precum și alte cerințe obligatorii relevante 
prevăzute în legislația națională. Toate 
aceste cerințe obligatorii trebuie 
identificate în program.

(3) Plățile pentru agromediu și climă 
acoperă numai angajamentele care 
depășesc standardele obligatorii relevante, 
stabilite în temeiul titlului VI capitolul I 
din Regulamentul (UE) nr. HR/2012, 
cerințele minime relevante pentru utilizarea 
îngrășămintelor și a produselor de protecție 
a plantelor, precum și alte cerințe 
obligatorii relevante prevăzute în legislația 
națională. Toate aceste cerințe obligatorii 
trebuie identificate în program.

Or. en

Amendamentul 1303
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Plățile pentru agromediu și climă 
acoperă numai angajamentele care 
depășesc standardele obligatorii relevante, 
stabilite în temeiul titlului VI capitolul I 
din Regulamentul (UE) nr. HR/2012 și alte 
obligații relevante stabilite în temeiul 
titlului III capitolul 2 din Regulamentul 
(UE) nr. DP/2012, cerințele minime 
relevante pentru utilizarea îngrășămintelor 
și a produselor de protecție a plantelor, 
precum și alte cerințe obligatorii relevante 
prevăzute în legislația națională. Toate 
aceste cerințe obligatorii trebuie 
identificate în program.

(3) Plățile pentru agromediu și climă 
acoperă numai angajamentele care 
depășesc standardele obligatorii relevante, 
stabilite în temeiul titlului VI capitolul I 
din Regulamentul (UE) nr. HR/2012, 
cerințele minime relevante pentru utilizarea 
îngrășămintelor și a produselor de protecție 
a plantelor, precum și alte cerințe 
obligatorii relevante prevăzute în legislația 
națională. Toate aceste cerințe obligatorii 
trebuie identificate în program.

Or. en
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Amendamentul 1304
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Plățile pentru agromediu și climă 
acoperă numai angajamentele care 
depășesc standardele obligatorii relevante, 
stabilite în temeiul titlului VI capitolul I 
din Regulamentul (UE) nr. HR/2012 și alte 
obligații relevante stabilite în temeiul 
titlului III capitolul 2 din Regulamentul 
(UE) nr. DP/2012, cerințele minime 
relevante pentru utilizarea îngrășămintelor 
și a produselor de protecție a plantelor, 
precum și alte cerințe obligatorii relevante 
prevăzute în legislația națională. Toate 
aceste cerințe obligatorii trebuie 
identificate în program.

(3) Plățile pentru agromediu și climă 
acoperă numai angajamentele care 
depășesc standardele obligatorii relevante, 
stabilite în temeiul titlului VI capitolul I 
din Regulamentul (UE) nr. HR/2012 și 
cerințele minime relevante pentru utilizarea 
îngrășămintelor și a produselor de protecție 
a plantelor, precum și alte cerințe 
obligatorii relevante prevăzute în legislația 
națională. Toate aceste cerințe obligatorii 
trebuie identificate în program.

Or. fr

Amendamentul 1305
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Plățile pentru agromediu și climă 
acoperă numai angajamentele care 
depășesc standardele obligatorii relevante, 
stabilite în temeiul titlului VI capitolul I 
din Regulamentul (UE) nr. HR/2012 și alte 
obligații relevante stabilite în temeiul 
titlului III capitolul 2 din Regulamentul 
(UE) nr. DP/2012, cerințele minime 
relevante pentru utilizarea 
îngrășămintelor și a produselor de 
protecție a plantelor, precum și alte 

(3) Plățile pentru agromediu și climă 
acoperă numai angajamentele care 
depășesc standardele obligatorii relevante, 
stabilite în temeiul titlului VI capitolul I 
din Regulamentul (UE) nr. HR/2012 și alte 
obligații relevante stabilite în temeiul 
titlului III capitolul 2 din Regulamentul 
(UE) nr. DP/2012.
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cerințe obligatorii relevante prevăzute în 
legislația națională. Toate aceste cerințe 
obligatorii trebuie identificate în program.

Or. en

Amendamentul 1306
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Plățile pentru agromediu și climă 
acoperă numai angajamentele care 
depășesc standardele obligatorii relevante, 
stabilite în temeiul titlului VI capitolul I 
din Regulamentul (UE) nr. HR/2012 și alte 
obligații relevante stabilite în temeiul 
titlului III capitolul 2 din Regulamentul 
(UE) nr. DP/2012, cerințele minime 
relevante pentru utilizarea 
îngrășămintelor și a produselor de 
protecție a plantelor, precum și alte 
cerințe obligatorii relevante prevăzute în 
legislația națională. Toate aceste cerințe 
obligatorii trebuie identificate în program.

(3) Plățile pentru agromediu și climă 
acoperă numai angajamentele care 
depășesc standardele obligatorii relevante, 
stabilite în temeiul titlului IV capitolul I 
din Regulamentul (UE) nr. HR/2012 și alte 
obligații relevante stabilite în temeiul 
titlului III capitolul 2 din Regulamentul 
(UE) nr. DP/2012. Toate aceste cerințe 
obligatorii trebuie identificate în program.

Or. en

Justificare

Nivelul de referință pentru plățile pentru agromediu și climă nu ar trebui să împiedice statele 
membre să adopte legislație națională pentru protecția naturii și a mediului.

Amendamentul 1307
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Plățile pentru agromediu și climă 
acoperă numai angajamentele care 
depășesc standardele obligatorii relevante, 
stabilite în temeiul titlului VI capitolul I 
din Regulamentul (UE) nr. HR/2012 și alte 
obligații relevante stabilite în temeiul 
titlului III capitolul 2 din Regulamentul 
(UE) nr. DP/2012, cerințele minime 
relevante pentru utilizarea îngrășămintelor 
și a produselor de protecție a plantelor, 
precum și alte cerințe obligatorii relevante 
prevăzute în legislația națională. Toate 
aceste cerințe obligatorii trebuie 
identificate în program.

(3) Plățile pentru agromediu și climă 
acoperă numai angajamentele care 
depășesc standardele obligatorii relevante, 
stabilite în temeiul titlului VI capitolul I 
din Regulamentul (UE) nr. HR/2012 și alte 
obligații relevante stabilite în temeiul 
titlului III capitolul 2 din Regulamentul 
(UE) nr. DP/2012 și cerințele minime 
relevante pentru utilizarea îngrășămintelor 
și a produselor de protecție a plantelor. 
Toate aceste cerințe obligatorii trebuie 
identificate în program.

Or. pt

Amendamentul 1308
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Aplicarea eco-condiționalității în 
cadrul măsurilor de dezvoltare rurală 
bazate pe plăți acordate pe suprafață 
trebuie dublată de o abordare unitară 
aplicabilă pe ambii piloni în ceea ce 
privește regulile aplicabile în calculul 
sancțiunilor pentru eco-condiționalitate în 
cazul beneficiarilor în schema de mici 
fermieri. Implementarea pachetului de 
înverzire ca bază a acestei măsuri ar 
conduce la două aspecte:
1. Creșterea efortului administrativ prin 
îngreunarea procesului de programare 
aferent elaborării programelor de 
dezvoltare rurală și apoi dezvoltarea 
mecanismelor complexe care să permită 
implementarea tehnică a acestor scheme 
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de plată.
2. Scăderea impactului așteptat al 
măsurilor prin care se susține protecția 
mediului și managementul durabil al 
terenurilor agricole și resurselor naturale.
Introducerea pachetului de înverzire 
conduce la o scădere a nivelului plăților 
de agromediu pe criterii ce nu respectă 
principiile bazate pe cuantificarea 
pierderilor de venituri și a cheltuielilor 
suplimentare înregistrate de fermieri în 
urma implementării angajamentelor.
Pierderile de venituri și cheltuielile 
suplimentare rezultate în urma aplicării 
practicilor de agromediu trebuie 
compensate în totalitate.

Or. ro

Amendamentul 1309
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Plățile pentru agromediu și climă ar 
trebui să includă măsuri de încurajare a 
gestionării pozitive a obligațiilor stabilite 
în temeiul titlului III capitolul 2 
articolului 32 din Regulamentul (UE) nr. 
DP/2012 în vederea stimulării în 
continuare a beneficiilor pentru mediu. 
Aceste măsuri ar trebui să fie adaptate 
terenurilor în cauză pentru a obține 
beneficii ecologice maxime.

Or. en

Justificare

Pentru a stimula mai mult beneficiile pentru mediu aduse de obligațiile privind zonele de 
interes ecologic în temeiul plății pentru ecologizare din cadrul pilonului I, trebuie încurajată 
o gestionare pozitivă prin intermediul unor sisteme de agromediu.
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Amendamentul 1310
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Se poate acorda sprijin fermierilor 
pentru ca aceștia să îndeplinească 
cerințele naționale legate de gestionarea 
integrată a dăunătorilor, dacă acestea 
depășesc principiile și cerințele comune 
stabilite în temeiul Directivei 
2009/128/CE.

Or. en

Justificare

Cross-compliance envisages integrating Integrated Pest Management under its scope 
according to article 93 of Commission Proposal on Financing, Management and Monitoring 
of the Common Agricultural Policy. However, some Member States might go beyond the 
minimum IPM requirements and principles while transposing the Sustainable Use Directive 
and will impose additional investments and costs to farmers to comply with these standards. 
In this sense, rural development funds should ensure that farmers in those countries have the 
necessary resources to comply with the additional requirements in order to avoid competitive 
disadvantage.

Amendamentul 1311
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care fermierii au automat 
dreptul la sprijinul menționat la titlul III 
capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 
[DP], măsurile de agromediu și climatice 
stabilite în prezentul regulament la 
articolul 29 alineatul (4) nu trebuie 
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neapărat să fie aceleași cu măsurile de 
ecologizare; cu toate acestea, programele 
pentru agromediu și climă trebuie să 
depășească beneficiile ecologizării.

Or. en

Amendamentul 1312
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre depun eforturi pentru a 
furniza persoanelor care se angajează să 
desfășoare operațiuni în cadrul acestei 
măsuri cunoștințele și informațiile necesare 
pentru implementarea respectivelor 
operațiuni, inclusiv prin asistență de 
specialitate legată de angajamente și/sau 
prin condiționarea sprijinului acordat în 
cadrul acestei măsuri de parcurgerea 
formării necesare.

(4) Statele membre pot depune eforturi 
pentru a furniza persoanelor care se 
angajează să desfășoare operațiuni în 
cadrul acestei măsuri cunoștințele și 
informațiile necesare pentru implementarea 
respectivelor operațiuni, inclusiv prin 
asistență de specialitate legată de 
angajamente și/sau prin condiționarea 
sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri 
de parcurgerea formării necesare.

Or. en

Amendamentul 1313
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre depun eforturi pentru 
a furniza persoanelor care se angajează să 
desfășoare operațiuni în cadrul acestei 
măsuri cunoștințele și informațiile necesare 
pentru implementarea respectivelor 
operațiuni, inclusiv prin asistență de 

(4) Statele membre se asigură că 
persoanele care se angajează să desfășoare 
operațiuni în cadrul acestei măsuri au 
posibilitatea de a dobândi cunoștințele și 
informațiile necesare pentru implementarea 
respectivelor operațiuni, inclusiv prin 
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specialitate legată de angajamente și/sau 
prin condiționarea sprijinului acordat în 
cadrul acestei măsuri de parcurgerea 
formării necesare.

instituirea unor servicii consultative de 
specialitate privind angajamentele. 

Or. it

Amendamentul 1314
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Este necesară existența unei 
prevederi tranziționale la noile reguli 
pentru a putea fi îndeplinite condițiile de 
eligibilitate care trebuie respectate de 
beneficiarii plăților de agromediu. În caz 
de control pot apărea multiple riscuri:
intensificarea activităților agricole în 
zonele cu înaltă valoare naturală, ca 
alternativă de asigurare a veniturilor în 
cadrul gospodăriilor, fapt ce va conduce 
la degradarea factorilor de mediu 
(biodiversitate, apă, sol, schimbări 
climatice); imposibilitatea absorbirii 
fondurilor care trebuie alocate 
obiectivelor de mediu (minim 25 % din 
contribuția totală a FEADR la fiecare 
program de dezvoltare rurală).

Or. ro

Amendamentul 1315
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Angajamentele luate în temeiul acestei (5) În contextul realizării și menținerii 
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măsuri se asumă pentru o perioadă de cinci 
până la șapte ani. Cu toate acestea, dacă 
este necesar pentru realizarea sau 
menținerea beneficiilor de mediu 
urmărite, statele membre pot stabili, în 
programele lor de dezvoltare rurală, o 
perioadă mai lungă pentru anumite tipuri 
de angajamente, inclusiv prin acordarea o 
unei prelungiri anuale a acestora după 
încheierea perioadei inițiale.

obiectivelor UE în materie de mediu, 
angajamentele luate în temeiul acestei 
măsuri se asumă pentru o perioadă de 
paisprezece ani, cu posibilitatea de a 
renunța după șapte ani.

Or. en

Amendamentul 1316
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Angajamentele luate în cadrul acestei 
măsuri se asumă pentru o perioadă de cinci
până la șapte ani. Cu toate acestea, dacă 
este necesar pentru realizarea sau 
menținerea beneficiilor de mediu urmărite, 
statele membre pot stabili, în programele 
lor de dezvoltare rurală, o perioadă mai 
lungă pentru anumite tipuri de 
angajamente, inclusiv prin acordarea o unei 
prelungiri anuale a acestora după 
încheierea perioadei inițiale.

(5) Angajamentele luate în cadrul acestei 
măsuri se asumă în principiu pentru o 
perioadă de unu până la șapte ani, în 
funcție de investițiile realizate. Cu toate 
acestea, dacă este necesar pentru realizarea 
sau menținerea beneficiilor de mediu 
urmărite, statele membre pot stabili, în 
programele lor de dezvoltare rurală, o 
perioadă mai lungă pentru anumite tipuri 
de angajamente, inclusiv prin acordarea o 
unei prelungiri anuale a acestora după 
încheierea perioadei inițiale. Opțiunea de 
prelungire pe bază anuală este valabilă și 
pentru angajamentele existente.

Or. de

Justificare

Ar trebui să fie posibil să se stabilească perioada în care este implementată o anumită 
măsură de agromediu sau climatică pentru fiecare măsură în parte.
Perioada de cinci ani nu este ideală pentru toate măsurile. Opțiunea de a prelungi o măsură 

pe bază anuală ar trebui să se aplice și proiectelor existente.
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Amendamentul 1317
Marit Paulsen, George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Angajamentele luate în temeiul acestei 
măsuri se asumă pentru o perioadă de cinci 
până la șapte ani. Cu toate acestea, dacă 
este necesar pentru realizarea sau 
menținerea beneficiilor de mediu urmărite, 
statele membre pot stabili, în programele 
lor de dezvoltare rurală, o perioadă mai 
lungă pentru anumite tipuri de 
angajamente, inclusiv prin acordarea o unei 
prelungiri anuale a acestora după 
încheierea perioadei inițiale.

(5) Angajamentele luate în temeiul acestei 
măsuri se asumă pentru o perioadă de cinci 
până la șapte ani. Cu toate acestea, dacă 
este necesar pentru realizarea sau 
menținerea beneficiilor de mediu urmărite, 
statele membre pot stabili, în programele 
lor de dezvoltare rurală, o perioadă mai 
lungă sau mai scurtă (minimum un an) 
pentru anumite tipuri de angajamente, 
inclusiv prin acordarea o unei prelungiri 
anuale a acestora după încheierea perioadei 
inițiale.

Or. en

Amendamentul 1318
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Angajamentele luate în cadrul acestei 
măsuri se asumă pentru o perioadă de cinci 
până la șapte ani. Cu toate acestea, dacă 
este necesar pentru realizarea sau 
menținerea beneficiilor de mediu urmărite, 
statele membre pot stabili, în programele 
lor de dezvoltare rurală, o perioadă mai 
lungă pentru anumite tipuri de 
angajamente, inclusiv prin acordarea o unei 
prelungiri anuale a acestora după 
încheierea perioadei inițiale.

(5) Angajamentele luate în cadrul acestei 
măsuri se asumă pentru o perioadă de cinci 
până la șapte ani. Cu toate acestea, dacă 
este necesar pentru realizarea sau 
menținerea beneficiilor de mediu urmărite, 
statele membre pot stabili, în programele 
lor de dezvoltare rurală, o perioadă mai 
lungă sau mai scurtă pentru anumite tipuri 
de angajamente, inclusiv prin acordarea o 
unei prelungiri anuale a acestora după 
încheierea perioadei inițiale.

Or. de
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Amendamentul 1319
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Angajamentele luate în temeiul acestei 
măsuri se asumă pentru o perioadă de cinci 
până la șapte ani. Cu toate acestea, dacă 
este necesar pentru realizarea sau 
menținerea beneficiilor de mediu urmărite, 
statele membre pot stabili, în programele 
lor de dezvoltare rurală, o perioadă mai 
lungă pentru anumite tipuri de 
angajamente, inclusiv prin acordarea o unei 
prelungiri anuale a acestora după 
încheierea perioadei inițiale.

(5) Angajamentele luate în temeiul acestei 
măsuri se asumă pentru o perioadă de cinci 
până la șapte ani. Cu toate acestea, dacă 
este necesar pentru realizarea sau 
menținerea beneficiilor de mediu urmărite, 
statele membre pot stabili, în programele 
lor de dezvoltare rurală, o perioadă mai 
lungă pentru anumite tipuri de 
angajamente, inclusiv prin acordarea o unei 
prelungiri anuale a acestora după stabilirea
perioadei inițiale. În cazul angajamentelor 
noi care survin imediat după 
angajamentele realizate în perioada 
inițială, statele membre pot stabili o 
perioadă mai scurtă în cadrul 
programelor lor de dezvoltare rurală. În 
cazuri justificate în mod corespunzător, 
statele membre pot stabili, de asemenea, o 
perioadă inițială mai scurtă.

Or. en

Justificare

Ar trebui să li se acorde flexibilitate statelor membre pentru a stabili durata cea mai potrivită 
a cordurilor în funcție de condițiile specifice din regiune. Acordurile noi care urmează 
stabilirii perioadei inițiale ar trebui să aibă caracter independent în caz de sancțiuni. 
Amendamentul propus este în conformitate cu textul revizuit consolidat al președinției 
daneze.

Amendamentul 1320
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Angajamentele luate în temeiul acestei 
măsuri se asumă pentru o perioadă de cinci 
până la șapte ani. Cu toate acestea, dacă 
este necesar pentru realizarea sau 
menținerea beneficiilor de mediu urmărite, 
statele membre pot stabili, în programele 
lor de dezvoltare rurală, o perioadă mai 
lungă pentru anumite tipuri de 
angajamente, inclusiv prin acordarea o unei 
prelungiri anuale a acestora după 
încheierea perioadei inițiale.

(5) Angajamentele luate în temeiul acestei 
măsuri se asumă pentru o perioadă de cinci 
până la șapte ani. Cu toate acestea, dacă 
este necesar pentru realizarea sau 
menținerea beneficiilor de mediu urmărite, 
statele membre pot stabili, în programele 
lor de dezvoltare rurală, o perioadă mai 
lungă pentru anumite tipuri de 
angajamente, inclusiv prin acordarea o unei 
prelungiri anuale a acestora după 
încheierea perioadei inițiale. În cazul 
angajamentelor noi care survin imediat 
după angajamentele realizate în perioada 
inițială, statele membre pot stabili o 
perioadă mai scurtă în cadrul 
programelor lor de dezvoltare rurală. În 
cazuri justificate în mod corespunzător, 
statele membre pot stabili, de asemenea, o 
perioadă inițială mai scurtă.

Or. en

Amendamentul 1321
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Angajamentele luate în temeiul acestei
măsuri se asumă pentru o perioadă de cinci 
până la șapte ani. Cu toate acestea, dacă 
este necesar pentru realizarea sau 
menținerea beneficiilor de mediu urmărite, 
statele membre pot stabili, în programele 
lor de dezvoltare rurală, o perioadă mai 
lungă pentru anumite tipuri de 
angajamente, inclusiv prin acordarea o unei 
prelungiri anuale a acestora după 
încheierea perioadei inițiale.

(5) Angajamentele luate în temeiul acestei 
măsuri se asumă pentru o perioadă de cinci 
până la șapte ani. Cu toate acestea, dacă 
este necesar pentru realizarea sau 
menținerea beneficiilor de mediu urmărite, 
statele membre pot stabili, în programele 
lor de dezvoltare rurală, o perioadă mai 
lungă pentru anumite tipuri de 
angajamente, inclusiv prin acordarea o unei 
prelungiri anuale a acestora după 
încheierea perioadei inițiale. În cazul 
submăsurilor și al direcțiilor de acțiune 
specifice, se prevede ca statele membre să-
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și asume angajamente în cadrul acestei 
măsuri, pentru perioade mai mici de cinci 
ani.

Or. bg

Amendamentul 1322
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Angajamentele luate în temeiul acestei 
măsuri se asumă pentru o perioadă de cinci 
până la șapte ani. Cu toate acestea, dacă 
este necesar pentru realizarea sau 
menținerea beneficiilor de mediu urmărite, 
statele membre pot stabili, în programele 
lor de dezvoltare rurală, o perioadă mai 
lungă pentru anumite tipuri de 
angajamente, inclusiv prin acordarea o unei 
prelungiri anuale a acestora după 
încheierea perioadei inițiale.

(5) Angajamentele luate în temeiul acestei 
măsuri, vizând un termen care urmează a 
fi stabilit în program, se asumă pentru o 
perioadă de cinci până la șapte ani. Cu 
toate acestea, dacă este necesar pentru 
realizarea sau menținerea beneficiilor de 
mediu urmărite, statele membre pot stabili, 
în programele lor de dezvoltare rurală, o 
perioadă mai lungă pentru anumite tipuri 
de angajamente, inclusiv prin acordarea o 
unei prelungiri anuale a acestora după 
încheierea perioadei inițiale.

Or. pt

Amendamentul 1323
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Georgios Papastamkos

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Plățile se acordă anual pentru a 
compensa toate sau o parte din costurile 
suplimentare și pierderile de venit 
suportate de beneficiari ca urmare a 
angajamentelor luate. Dacă este necesar, 
plățile respective pot acoperi și costurile 

(6) Plățile se acordă anual pentru a 
compensa toate sau o parte din costurile 
suplimentare și pierderile de venit 
suportate de beneficiari ca urmare a 
angajamentelor luate. Dacă este necesar, 
plățile respective pot acoperi și costurile 
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tranzacționale, reprezentând până la 20 % 
din prima plătită pentru angajamentele de 
agromediu și climatice. Dacă 
angajamentele sunt luate de grupuri de 
fermieri, nivelul maxim este de 30 %.

tranzacționale, reprezentând până la 20 % 
din prima plătită pentru angajamentele de 
agromediu și climatice. Dacă 
angajamentele sunt luate de grupuri de 
fermieri, nivelul maxim este de 30 %.

Sprijinul din FEADR poate fi utilizat 
pentru măsuri care se încadrează la titlul 
III capitolul 2 din Regulamentul (UE) 
nr. DZ/2012.

Or. de

Justificare

Cerințele privind măsurile de agromediu și climatice sunt în principiu mai stricte decât cele 
privind ecologizarea în cadrul plăților directe. Măsurile de agromediu și climatice certificate 
ar trebui, prin urmare, să îndeplinească automat cerințele privind ecologizarea. Astfel, toate 
măsurile ar trebui să se încadreze în și să fie eligibile pentru ambele programe, cel de 
ecologizare din cadrul pilonului I și cel de agromediu din cadrul pilonului II.

Amendamentul 1324
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Plățile se acordă anual pentru a 
compensa toate sau o parte din costurile 
suplimentare și pierderile de venit 
suportate de beneficiari ca urmare a 
angajamentelor luate. Dacă este necesar, 
plățile respective pot acoperi și costurile 
tranzacționale, reprezentând până la 20 %
din prima plătită pentru angajamentele de 
agromediu și climatice. Dacă 
angajamentele sunt luate de grupuri de 
fermieri, nivelul maxim este de 30 %.

(6) Plățile se acordă anual pentru a 
compensa toate sau o parte din costurile 
suplimentare și pierderile de venit 
suportate de beneficiari ca urmare a 
angajamentelor luate. Dacă este necesar, 
plățile respective pot acoperi și costurile 
tranzacționale, reprezentând până la 30 %
din prima plătită pentru angajamentele de 
agromediu și climatice. Dacă 
angajamentele sunt luate de grupuri de 
fermieri, nivelul maxim este de 40 %. În 
cazuri justificate în mod corespunzător, 
pentru operațiunile legate de conservarea 
mediului, sprijinul se poate acorda sub 
forma unei sume forfetare sau a unei plăți 
unice pe unitate, dacă sunt înregistrate 
restricții permanente în regiuni.
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Or. en

Justificare

For some areas transaction costs exceed the proposed 20% / 30 % respectively. This is 
especially true for some of the most interesting areas seen from a nature protection 
perspective. If demands for a certain activity e.g. grazing of such areas are not met due to low 
interest from potential beneficiaries it should be considered that transaction costs are too 
high to make a commitment economically sustainably for beneficiaries. One-off payments are 
relevant where permanent obligations are needed in order to reach the aim. For example this 
could be important for measures to enhance carbon conservation and sequestration. 
Furthermore this would be an important step towards simplification. The amendment 
regarding one-off payments is in line with the Danish Presidency’s consolidated revised text.

Amendamentul 1325
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Plățile se acordă anual pentru a 
compensa toate sau o parte din costurile 
suplimentare și pierderile de venit 
suportate de beneficiari ca urmare a 
angajamentelor luate. Dacă este necesar, 
plățile respective pot acoperi și costurile 
tranzacționale, reprezentând până la 20 %
din prima plătită pentru angajamentele de 
agromediu și climatice. Dacă 
angajamentele sunt luate de grupuri de 
fermieri, nivelul maxim este de 30 %.

(6) Plățile se acordă anual pentru a 
compensa toate sau o parte din costurile 
suplimentare și pierderile de venit 
suportate de beneficiari ca urmare a 
angajamentelor luate. Dacă este necesar, 
plățile respective pot acoperi și costurile 
tranzacționale, reprezentând până la 30 %
din prima plătită pentru angajamentele de 
agromediu și climatice. Dacă 
angajamentele sunt luate de grupuri de 
fermieri, nivelul maxim este de 30 %.

Or. en

Amendamentul 1326
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Plățile se acordă anual pentru a (6) Plățile se acordă anual pentru a 
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compensa toate sau o parte din costurile 
suplimentare și pierderile de venit 
suportate de beneficiari ca urmare a 
angajamentelor luate. Dacă este necesar, 
plățile respective pot acoperi și costurile 
tranzacționale, reprezentând până la 20 % 
din prima plătită pentru angajamentele de 
agromediu și climatice. Dacă 
angajamentele sunt luate de grupuri de 
fermieri, nivelul maxim este de 30 %.

compensa toate sau o parte din costurile 
suplimentare și pierderile de venit 
suportate de beneficiari ca urmare a 
angajamentelor luate. Dacă este necesar, 
plățile respective pot acoperi și costurile 
tranzacționale, reprezentând până la 20 % 
din prima plătită pentru angajamentele de 
agromediu și climatice. Dacă 
angajamentele sunt luate de grupuri de 
fermieri, nivelul maxim este de 30 %. În 
cazuri justificate în mod corespunzător, 
pentru operațiunile legate de conservarea 
mediului, sprijinul se poate acorda sub 
forma unei sume forfetare sau a unei plăți 
unice pe unitate pentru angajamentele de 
renunțare la utilizarea comercială a 
zonelor, calculate pe baza costurilor 
suplimentare suportate și a pierderilor de 
venit.

Or. en

Amendamentul 1327
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Plățile se acordă anual pentru a 
compensa toate sau o parte din costurile 
suplimentare și pierderile de venit 
suportate de beneficiari ca urmare a 
angajamentelor luate. Dacă este necesar, 
plățile respective pot acoperi și costurile 
tranzacționale, reprezentând până la 20 % 
din prima plătită pentru angajamentele de 
agromediu și climatice. Dacă 
angajamentele sunt luate de grupuri de 
fermieri, nivelul maxim este de 30 %.

(6) Plățile se acordă anual pentru a 
compensa costurile suplimentare și 
pierderile de venit suportate de beneficiari 
ca urmare a angajamentelor luate. Dacă 
este necesar, plățile respective pot acoperi 
și costurile tranzacționale, reprezentând 
până la 20 % din prima plătită pentru 
angajamentele de agromediu și climatice. 
În cazul angajamentelor asumate de
grupuri, se acordă o sumă fixă pe fermier 
participant, în vederea acoperirii 
costurilor suplimentare de adaptare în 
primul an.
În scopul calculării plăților menționate la 
acest alineat, în cazul în care există riscul 
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abandonării practicilor benefice mediului 
și climei, statul membru poate calcula 
valoarea sprijinului pe baza costului de 
oportunitate implicat de abandonarea 
activității.

Or. pt

Amendamentul 1328
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Plățile se acordă anual pentru a 
compensa toate sau o parte din costurile 
suplimentare și pierderile de venit 
suportate de beneficiari ca urmare a 
angajamentelor luate. Dacă este necesar, 
plățile respective pot acoperi și costurile 
tranzacționale, reprezentând până la 20 % 
din prima plătită pentru angajamentele de 
agromediu și climatice. Dacă 
angajamentele sunt luate de grupuri de 
fermieri, nivelul maxim este de 30 %.

(6) Plățile se acordă anual pentru a 
compensa toate sau o parte din costurile 
suplimentare și pierderile de venit 
suportate de beneficiari ca urmare a 
angajamentelor luate. Dacă este necesar, 
plățile respective pot acoperi și costurile 
tranzacționale, reprezentând până la 20 % 
din prima plătită pentru angajamentele de 
agromediu și climatice. Dacă 
angajamentele sunt luate de grupuri de 
fermieri sau de alți gestionari de terenuri, 
nivelul maxim este de 30 %. Atunci când 
programul de dezvoltare rurală nu 
prevede implementarea măsurii în temeiul 
articolului 31, în cazul operațiunilor care 
intră în domeniul de aplicare al 
Directivelor 92/43/CEE, 2009/147/CE și 
2000/60/CE, nivelul maxim aferent 
costurilor tranzacționale crește până la 
30 %.  

Or. it

Amendamentul 1329
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Plățile se acordă anual pentru a 
compensa toate sau o parte din costurile 
suplimentare și pierderile de venit 
suportate de beneficiari ca urmare a 
angajamentelor luate. Dacă este necesar, 
plățile respective pot acoperi și costurile 
tranzacționale, reprezentând până la 20 % 
din prima plătită pentru angajamentele de 
agromediu și climatice. Dacă 
angajamentele sunt luate de grupuri de 
fermieri, nivelul maxim este de 30 %.

(6) Plățile se acordă anual pentru a 
compensa toate sau o parte din costurile 
suplimentare și pierderile de venit 
suportate de beneficiari ca urmare a 
angajamentelor luate, chiar dacă sunt 
menținute practicile care nu dăunează 
mediului existente.

Costurile suplimentare și pierderile de 
venit se stabilesc în funcție de practicile 
considerate mai puțin favorabile 
mediului. Acestea sun practicile în 
legătură cu care autoritățile publice se 
așteptau să fie aplicate pe întreaga 
suprafață în cauză dacă nu se făceau 
plăți.
Dacă este necesar, plățile respective pot 
acoperi și costurile tranzacționale, 
reprezentând până la 20 % din prima plătită 
pentru angajamentele de agromediu și 
climatice. Dacă angajamentele sunt luate
printr-o acțiune colectivă, nivelul maxim 
este de 30 %.

Or. fr

Amendamentul 1330
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Plățile se acordă anual pentru a 
compensa toate sau o parte din costurile 
suplimentare și pierderile de venit 
suportate de beneficiari ca urmare a 

(6) Plățile se acordă anual și
recompensează beneficiarii pentru 
eforturile depuse pentru îmbunătățirea 
performanței de mediu și climatice a 
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angajamentelor luate. Dacă este necesar, 
plățile respective pot acoperi și costurile 
tranzacționale, reprezentând până la 20 % 
din prima plătită pentru angajamentele de 
agromediu și climatice. Dacă 
angajamentele sunt luate de grupuri de 
fermieri, nivelul maxim este de 30 %.

exploatației, acordându-se o atenție 
deosebită investițiilor care abordează 
noile provocări legate de schimbările 
climatice, energia regenerabilă, 
gestionarea apei și a solului și 
biodiversitate. Dacă este necesar, plățile 
respective pot acoperi și costurile 
tranzacționale, reprezentând până la 20 % 
din prima plătită pentru angajamentele de 
agromediu și climatice. Dacă 
angajamentele sunt luate de grupuri de 
fermieri, nivelul maxim este de 30 %.

Or. en

Amendamentul 1331
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Plățile se acordă anual pentru a 
compensa toate sau o parte din costurile 
suplimentare și pierderile de venit 
suportate de beneficiari ca urmare a 
angajamentelor luate. Dacă este necesar, 
plățile respective pot acoperi și costurile 
tranzacționale, reprezentând până la 20 % 
din prima plătită pentru angajamentele de 
agromediu și climatice. Dacă 
angajamentele sunt luate de grupuri de 
fermieri, nivelul maxim este de 30 %.

(6) Plățile se acordă anual pentru a 
compensa toate sau o parte din costurile 
suplimentare și pierderile de venit 
suportate de beneficiari ca urmare a 
angajamentelor luate. Dacă este necesar, 
plățile respective pot acoperi și costurile 
tranzacționale și costurile ca elemente de 
stimulare, reprezentând până la 20 % din 
prima plătită pentru angajamentele de 
agromediu și climatice. Dacă 
angajamentele sunt luate de grupuri de 
fermieri, nivelul maxim este de 30 %.

Or. de

Justificare

Stimulentele pentru introducerea sau menținerea proceselor de producție care nu dăunează 
mediului, pentru conservarea peisajului și a caracteristicilor sale, a resurselor naturale și a 
biodiversității reprezintă o preocupare publică.
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Amendamentul 1332
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Plățile se acordă anual pentru a 
compensa toate sau o parte din costurile 
suplimentare și pierderile de venit 
suportate de beneficiari ca urmare a 
angajamentelor luate. Dacă este necesar, 
plățile respective pot acoperi și costurile 
tranzacționale, reprezentând până la 20 % 
din prima plătită pentru angajamentele de 
agromediu și climatice. Dacă 
angajamentele sunt luate de grupuri de 
fermieri, nivelul maxim este de 30 %.

(6) Plățile se acordă anual pentru a 
compensa toate costurile suplimentare și 
pierderile de venit suportate de beneficiari 
ca urmare a angajamentelor luate. Dacă 
este necesar, plățile respective pot acoperi 
și costurile tranzacționale, reprezentând 
până la 20 % din prima plătită pentru 
angajamentele de agromediu și climatice.
Dacă angajamentele sunt luate de grupuri 
de fermieri, nivelul maxim este de 30 %.

Or. ro

Justificare

Urmărind atingerea obiectivelor de protecție a mediului și de păstrare a biodiversității, 
consideră că este necesară compensarea totală a costurilor suplimentare și a pierderilor de 
venit suferite de fermierii care optează pentru trecerea de la agricultura convențională la 
agricultura bio.

Amendamentul 1333
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Plățile se acordă anual pentru a 
compensa toate sau o parte din costurile 
suplimentare și pierderile de venit 
suportate de beneficiari ca urmare a 
angajamentelor luate. Dacă este necesar, 
plățile respective pot acoperi și costurile 
tranzacționale, reprezentând până la 20 % 

(6) Plățile se acordă anual pentru a 
compensa toate sau o parte din costurile 
suplimentare și pierderile de venit 
suportate de beneficiari ca urmare a 
angajamentelor luate. Dacă este necesar, 
plățile respective pot acoperi și costurile 
tranzacționale, reprezentând până la 20 % 
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din prima plătită pentru angajamentele de 
agromediu și climatice. Dacă 
angajamentele sunt luate de grupuri de 
fermieri, nivelul maxim este de 30 %.

din prima plătită pentru angajamentele de 
agromediu și climatice. Dacă 
angajamentele sunt luate de grupuri de 
fermieri și/sau de alți gestionari de 
terenuri, nivelul maxim este de 30 %.

Or. it

Amendamentul 1334
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Plățile se acordă anual pentru a 
compensa toate sau o parte din costurile 
suplimentare și pierderile de venit 
suportate de beneficiari ca urmare a 
angajamentelor luate. Dacă este necesar, 
plățile respective pot acoperi și costurile 
tranzacționale, reprezentând până la 20 % 
din prima plătită pentru angajamentele de 
agromediu și climatice. Dacă 
angajamentele sunt luate de grupuri de 
fermieri, nivelul maxim este de 30 %.

(6) Plățile se acordă anual pentru a 
compensa toate sau o parte din costurile 
suplimentare și pierderile de venit 
suportate de beneficiari ca urmare a 
angajamentelor luate. Dacă este necesar, 
plățile respective pot acoperi și costurile 
tranzacționale, reprezentând până la 20 % 
din prima plătită pentru angajamentele de 
agromediu și climatice. Dacă 
angajamentele sunt luate de grupuri de 
fermieri sau de grupuri de alți gestionari
de terenuri, nivelul maxim este de 30 %.

Or. es

Amendamentul 1335
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În scopul calculării plăților 
menționate la alineatul precedent, în 
cazul în care există riscul abandonării 
practicilor benefice mediului și climei, 
statul membru poate aplica conceptul de 
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„cost de oportunitate”.

Or. pt

Amendamentul 1336
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Dacă angajamentele în temeiul 
acestei măsuri includ implementarea 
măsurilor de ecologizare în vederea 
realizării altor angajamente în cadrul 
măsurii, aceste măsuri de ecologizare pot 
fi compensate în cadrul măsurii.   În acest 
caz, acestea nu pot beneficia de sprijin ca 
„investiții neproductive” în temeiul 
articolului 18 alineatul (1) litera (d).  

Or. it

Amendamentul 1337
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Dacă este necesar pentru a asigura 
aplicarea eficientă a măsurii, statele 
membre pot utiliza procedura de 
selecționare a beneficiarilor prevăzută la 
articolul 49 alineatul (3).

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 1338
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul acestei măsuri nu se poate acorda 
niciun sprijin pentru angajamente care fac 
obiectul măsurii privind agricultura 
ecologică.

În cadrul acestei măsuri nu se poate acorda 
niciun sprijin pentru angajamente care fac 
obiectul măsurii privind agricultura 
ecologică. În cadrul acestei măsuri nu se 
poate acorda niciun sprijin pentru 
angajamentele care sunt benefice climei, 
dar care au un impact negativ asupra 
mediului.

Or. en

Amendamentul 1339
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul acestei măsuri nu se poate
acorda niciun sprijin pentru angajamente 
care fac obiectul măsurii privind 
agricultura ecologică.

Plățile pentru agromediu și climă nu se 
pot acorda pentru trecerea la măsura 
privind agricultura ecologică sau pentru 
menținerea acesteia.

Or. en

Justificare

În temeiul măsurii de agromediu, un fermier poate obține finanțare de exemplu pentru 
stabilirea și menținerea unor biotopuri tradiționale sau a unor zone tampon mai extinse. 
Această opțiune ar trebui păstrată.

Amendamentul 1340
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Se poate acorda un ajutor pentru 
conservarea resurselor genetice în 
agricultură în cadrul unor operațiuni care 
nu intră sub incidența dispozițiilor de la 
alineatele (1)-(8).

(9) Se acordă un ajutor pentru conservarea 
și utilizarea și dezvoltarea sustenabile ale
diversității genetice în agricultură în cadrul 
unor operațiuni care nu intră sub incidența 
dispozițiilor de la alineatele (1)-(8).
Programele de dezvoltare rurală acordă în 
mod obligatoriu acest sprijin. 

Or. en

Amendamentul 1341
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 90 în ceea ce privește prelungirea 
anuală a angajamentelor după perioada 
inițială a operațiunii, condițiile aplicabile 
angajamentelor privind utilizarea unor 
metode diferite de extensificare sau de 
gestionare a creșterii animalelor, limitarea
utilizării îngrășămintelor, a produselor de 
protecție a plantelor sau a altor produse, 
creșterea raselor locale aflate în pericol de 
abandon sau conservarea resurselor 
genetice vegetale, precum și în ceea ce 
privește definirea operațiunilor eligibile în 
temeiul alineatului (9).

(10) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 90 în ceea ce privește prelungirea 
anuală a angajamentelor după perioada 
inițială a operațiunii, condițiile aplicabile 
angajamentelor privind utilizarea unor 
metode diferite de extensificare sau de 
gestionare a creșterii animalelor, 
orientarea utilizării îngrășămintelor, a 
produselor de protecție a plantelor sau a 
altor produse către agricultura 
sustenabilă, creșterea raselor locale aflate 
în pericol de abandon sau conservarea 
resurselor genetice vegetale, precum și în 
ceea ce privește definirea operațiunilor 
eligibile în temeiul alineatului (9).

Or. en

Justificare

Unul dintre principalele elemente care au motivat Directiva privind utilizarea sustenabilă a 
fost limitarea utilizării produselor fitosanitare și asigurarea faptului că sunt dezvoltate 
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produse mai bune pentru a reduce la minimum impactul asupra mediului și a sănătății 
umane. În plus, Regulamentul 1107/2009 limitează impactul și riscurile aferente produselor 
fitosanitare prin intermediul reexaminării substanțelor active. Adoptarea unor măsuri 
suplimentare prin intermediul actelor delegate referitoare la utilizarea produselor 
fitosanitare în contextul PAC ar trebui, în orice caz, să fie orientată în aceeași direcție pentru 
a asigura coerența între politici.

Amendamentul 1342
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 90 în ceea ce privește prelungirea 
anuală a angajamentelor după perioada 
inițială a operațiunii, condițiile aplicabile 
angajamentelor privind utilizarea unor 
metode diferite de extensificare sau de 
gestionare a creșterii animalelor, limitarea
utilizării îngrășămintelor, a produselor de 
protecție a plantelor sau a altor produse, 
creșterea raselor locale aflate în pericol de 
abandon sau conservarea resurselor 
genetice vegetale, precum și în ceea ce 
privește definirea operațiunilor eligibile în 
temeiul alineatului (9).

(10) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 90 în ceea ce privește prelungirea 
anuală a angajamentelor după perioada 
inițială a operațiunii, condițiile aplicabile 
angajamentelor privind utilizarea unor 
metode diferite de extensificare sau de 
gestionare a creșterii animalelor, 
orientarea utilizării îngrășămintelor, a 
produselor de protecție a plantelor sau a 
altor produse către agricultura 
sustenabilă, creșterea raselor locale aflate 
în pericol de abandon sau conservarea 
resurselor genetice vegetale, precum și în 
ceea ce privește definirea operațiunilor 
eligibile în temeiul alineatului (9).

Or. en

Amendamentul 1343
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Pe baza evaluării ex ante, statele 
membre ar trebui să susțină măsurile de 
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agromediu care au sporit performanța de 
mediu la nivelul exploatației și la nivel 
regional atunci când dezvoltă schemele de 
mediu existente sau scheme noi în cadrul 
următoarei perioade de programare 
pentru a menține asimilarea acestor 
scheme și a spori în continuare impactul 
lor.

Or. en

Amendamentul 1344
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10b) Statele membre facilitează aderarea 
agricultorilor la schemele de mediu până 
la sfârșitul perioadei de programare în 
cazul în care obiectivele nu sunt atinse 
încă.

Or. en

Amendamentul 1345
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 30 eliminat
Agricultura ecologică
(1) Sprijinul prevăzut în cadrul acestei 
măsuri se acordă pe hectar de TAU 
fermierilor sau grupurilor de fermieri 
care se angajează în mod voluntar să 
adopte sau să mențină practici și metode 
specifice agriculturii ecologice, astfel cum 
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sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 
834/200735 al Consiliului35.
(2) Sprijinul se acordă exclusiv pentru 
angajamente care depășesc standardele 
obligatorii relevante stabilite în temeiul 
titlului VI capitolul 1 din Regulamentul 
(UE) nr. HR/2012, cerințele minime 
relevante privind utilizarea 
îngrășămintelor și a produselor de 
protecție a plantelor, precum și alte 
cerințe obligatorii relevante prevăzute în 
legislația națională. Toate aceste cerințe 
trebuie identificate în program.
(3) Angajamentele luate în temeiul acestei 
măsuri se asumă pentru o perioadă de 
cinci până la șapte ani. Dacă sprijinul se 
acordă pentru menținerea agriculturii 
ecologice, statele membre pot să prevadă 
în programele lor de dezvoltare rurală o 
prelungire anuală după încheierea 
perioadei inițiale.
(4) Plățile se acordă anual pentru a 
compensa toate sau o parte din costurile 
suplimentare și pierderile de venit 
suportate de beneficiari ca urmare a 
angajamentelor luate. Dacă este necesar, 
plățile respective pot acoperi și costurile 
tranzacționale, reprezentând până la 20 % 
din prima plătită pentru angajamentele 
respective. Dacă angajamentele sunt luate 
de grupuri de fermieri, nivelul maxim este 
de 30 %.
(5) Sprijinul este limitat la cuantumurile 
maxime stabilite în anexa I.

Or. de

Justificare

Ar trebui respinsă o subvenție suplimentară pentru agricultura ecologică, în plus față de 
subvenționarea globală a agriculturii, întrucât ar duce la perturbări nedorite ale concurenței 
pentru întreprinderile agricole. Având în vedere cifra de afaceri din ce în ce mai mare a 
întreprinderilor agricole ecologice și sumele tot mai mari cheltuite de consumatori, nu poate 
fi oferit ca justificare pentru subvenții un eventual eșec al pieței.
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Amendamentul 1346
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut în cadrul acestei 
măsuri se acordă pe hectar de TAU 
fermierilor sau grupurilor de fermieri care 
se angajează în mod voluntar să adopte sau 
să mențină practici și metode specifice 
agriculturii ecologice, astfel cum sunt 
definite în Regulamentul (CE) nr. 
834/2007 al Consiliului35.

(1) Sprijinul prevăzut în cadrul acestei 
măsuri se acordă pe hectar de TAU 
fermierilor sau grupurilor de fermieri care 
se angajează în mod voluntar să adopte sau 
să mențină practici și metode specifice 
agriculturii ecologice, astfel cum sunt 
definite în Regulamentul (CE) nr. 
834/2007 al Consiliului35. Programele de 
dezvoltare rurală cuprind în mod 
obligatoriu această măsură. 

Or. en

Amendamentul 1347
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut în cadrul acestei 
măsuri se acordă pe hectar de TAU 
fermierilor sau grupurilor de fermieri care 
se angajează în mod voluntar să adopte sau 
să mențină practici și metode specifice 
agriculturii ecologice, astfel cum sunt 
definite în Regulamentul (CE) nr. 
834/2007 al Consiliului35.

(1) Sprijinul prevăzut în cadrul acestei 
măsuri se acordă pe hectar de TAU și/sau 
UVM fermierilor sau grupurilor de fermieri 
care se angajează în mod voluntar să 
adopte sau să mențină practici și metode 
specifice agriculturii ecologice, astfel cum 
sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 
834/2007 al Consiliului35.

Or. es

Justificare

Este necesar să se includă posibilitatea stabilirii valorii sprijinului pe unitate vită, întrucât în 
caz contrar ar deveni dificilă sau imposibilă definirea unei măsuri de promovare a activității 
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de creștere ecologică a animalelor la fel ca în perioadele anterioare de programare.

Amendamentul 1348
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul se acordă exclusiv pentru 
angajamente care depășesc standardele 
obligatorii relevante stabilite în temeiul 
titlului VI capitolul 1 din Regulamentul 
(UE) nr. HR/2012, cerințele minime 
relevante privind utilizarea 
îngrășămintelor și a produselor de 
protecție a plantelor, precum și alte 
cerințe obligatorii relevante prevăzute în 
legislația națională. Toate aceste cerințe 
trebuie identificate în program.

(2) Sprijinul se acordă exclusiv pentru 
angajamente care depășesc standardele 
obligatorii relevante stabilite în temeiul 
titlului VI capitolul 1 din Regulamentul 
(UE) nr. HR/2012.

Or. en

Amendamentul 1349
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul se acordă exclusiv pentru 
angajamente care depășesc standardele 
obligatorii relevante stabilite în temeiul 
titlului VI capitolul 1 din Regulamentul 
(UE) nr. HR/2012, cerințele minime 
relevante privind utilizarea 
îngrășămintelor și a produselor de 
protecție a plantelor, precum și alte 
cerințe obligatorii relevante prevăzute în 
legislația națională. Toate aceste cerințe 
trebuie identificate în program.

(2) Sprijinul se acordă exclusiv pentru 
angajamente care depășesc standardele 
obligatorii relevante stabilite în temeiul 
titlului VI capitolul 1 din Regulamentul 
(UE) nr. HR/2012. Toate aceste cerințe 
trebuie identificate în program.
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Or. ro

Amendamentul 1350
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul se acordă exclusiv pentru 
angajamente care depășesc standardele 
obligatorii relevante stabilite în temeiul 
titlului VI capitolul 1 din Regulamentul 
(UE) nr. HR/2012, cerințele minime 
relevante privind utilizarea îngrășămintelor 
și a produselor de protecție a plantelor, 
precum și alte cerințe obligatorii relevante 
prevăzute în legislația națională. Toate 
aceste cerințe trebuie identificate în 
program.

(2) Sprijinul se acordă exclusiv pentru 
angajamente care depășesc standardele 
obligatorii relevante stabilite în temeiul 
titlului VI capitolul 1 din Regulamentul 
(UE) nr. HR/2012, cerințele minime 
relevante privind utilizarea îngrășămintelor 
și a produselor de protecție a plantelor. 
Toate aceste cerințe trebuie identificate în 
program.

Or. pt

Amendamentul 1351
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul se acordă exclusiv pentru 
angajamente care depășesc standardele 
obligatorii relevante stabilite în temeiul 
titlului VI capitolul 1 din Regulamentul 
(UE) nr. HR/2012, cerințele minime 
relevante privind utilizarea îngrășămintelor 
și a produselor de protecție a plantelor, 
precum și alte cerințe obligatorii relevante 
prevăzute în legislația națională. Toate 
aceste cerințe trebuie identificate în 
program.

(2) Sprijinul se acordă exclusiv pentru 
angajamente în ceea ce privește producția 
ecologică care depășesc standardele 
obligatorii relevante stabilite în temeiul 
titlului VI capitolul 1 din Regulamentul 
(UE) nr. HR/2012, cerințele minime 
relevante privind utilizarea îngrășămintelor 
și a produselor de protecție a plantelor, 
precum și alte cerințe obligatorii relevante 
prevăzute în legislația națională. Toate 
aceste cerințe trebuie identificate în 



AM\909513RO.doc 155/177 PE494.479v01-00

RO

program.

Or. en

Amendamentul 1352
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Angajamentele luate în temeiul acestei 
măsuri se asumă pentru o perioadă de cinci 
până la șapte ani. Dacă sprijinul se acordă 
pentru menținerea agriculturii ecologice, 
statele membre pot să prevadă în 
programele lor de dezvoltare rurală o 
prelungire anuală după încheierea 
perioadei inițiale.

(3) Angajamentele luate în temeiul acestei 
măsuri se asumă pentru o perioadă de cinci 
până la șapte ani. Statele membre trebuie 
să le permită fermierilor să-și asume 
aceste angajamente și după 2015, 
garantându-le sprijin pentru cel puțin 
cinci ani în temeiul programelor PAC 
existente și viitoare după 2020. 
Renunțarea la angajament ar trebui să fie 
posibilă numai dacă nu sunt sprijinite 
măsuri similare în programele de după 
2020. Dacă sprijinul se acordă pentru 
menținerea agriculturii ecologice, statele 
membre pot să prevadă în programele lor 
de dezvoltare rurală o prelungire anuală 
după încheierea perioadei inițiale.

Or. de

Justificare

Cererea de produse provenite din agricultura ecologică este în creștere în UE. Prin urmare, 
dezvoltarea fermelor ecologice ar trebui să fie eligibilă pe toată perioada de programare, 
pentru a oferi unităților noi posibilitatea planificării pe termen lung.

Amendamentul 1353
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Angajamentele luate în temeiul acestei 
măsuri se asumă pentru o perioadă de cinci 
până la șapte ani. Dacă sprijinul se acordă 
pentru menținerea agriculturii ecologice, 
statele membre pot să prevadă în 
programele lor de dezvoltare rurală o 
prelungire anuală după încheierea 
perioadei inițiale.

(3) Angajamentele luate în temeiul acestei 
măsuri se asumă pentru o perioadă de cinci 
până la șapte ani. Dacă sprijinul se acordă 
pentru trecerea la agricultura ecologică, 
statele membre pot stabili o perioadă 
inițială mai scurtă, care să corespundă 
perioadei de convergență. Dacă sprijinul 
se acordă pentru menținerea agriculturii 
ecologice, statele membre pot să prevadă în 
programele lor de dezvoltare rurală o 
prelungire anuală după încheierea 
perioadei inițiale. În cazul angajamentelor 
noi privind menținerea care survin 
imediat după angajamentele realizate în 
perioada inițială, statele membre pot 
stabili o perioadă mai scurtă în cadrul 
programelor lor de dezvoltare rurală.

Or. en

Amendamentul 1354
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Angajamentele luate în temeiul acestei 
măsuri se asumă pentru o perioadă de cinci 
până la șapte ani. Dacă sprijinul se acordă 
pentru menținerea agriculturii ecologice, 
statele membre pot să prevadă în 
programele lor de dezvoltare rurală o 
prelungire anuală după încheierea 
perioadei inițiale.

(3) Angajamentele luate în temeiul acestei 
măsuri se asumă pentru o perioadă de cinci
până la șapte ani. Dacă sprijinul se acordă 
pentru trecerea la agricultura ecologică, 
statele membre pot stabili o perioadă 
inițială mai scurtă, care să corespundă 
perioadei de convergență. Dacă sprijinul 
se acordă pentru menținerea agriculturii 
ecologice, statele membre pot să prevadă în 
programele lor de dezvoltare rurală o 
prelungire anuală după încheierea 
perioadei inițiale. În cazul angajamentelor 
noi privind menținerea care survin 
imediat după angajamentele realizate în 
perioada inițială, statele membre pot 
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stabili o perioadă mai scurtă în cadrul 
programelor lor de dezvoltare rurală.

Or. en

Justificare

Ar trebui să li se acorde flexibilitate statelor membre pentru a stabili durata cea mai potrivită 
a cordurilor în funcție de condițiile specifice din regiune. Acordurile noi care urmează 
stabilirii perioadei inițiale ar trebui să aibă caracter independent în caz de sancțiuni. 
Amendamentul propus este în conformitate cu textul revizuit consolidat al președinției 
daneze.

Amendamentul 1355
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Plățile se acordă anual pentru a 
compensa toate sau o parte din costurile 
suplimentare și pierderile de venit 
suportate de beneficiari ca urmare a 
angajamentelor luate. Dacă este necesar, 
plățile respective pot acoperi și costurile 
tranzacționale, reprezentând până la 20 % 
din prima plătită pentru angajamentele 
respective. Dacă angajamentele sunt luate 
de grupuri de fermieri, nivelul maxim este 
de 30 %.

(4) Plățile se acordă anual pentru a 
compensa toate sau o parte din costurile 
suplimentare și pierderile de venit 
suportate de beneficiari ca urmare a 
angajamentelor luate în urma trecerii la 
agricultura ecologică. Plățile pentru 
menținerea practicilor agricole ecologice 
se acordă anual și compensează costurile 
suplimentare și pierderile de venit 
suportate de beneficiari ca urmare a 
angajamentelor luate. Dacă este necesar, 
plățile respective pot acoperi și costurile 
tranzacționale, reprezentând până la 20 % 
din prima plătită pentru angajamentele 
respective. Dacă angajamentele sunt luate 
de grupuri de fermieri, nivelul maxim este 
de 30 %.

Or. pt

Amendamentul 1356
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă
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Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Plățile se acordă anual pentru a 
compensa toate sau o parte din costurile 
suplimentare și pierderile de venit 
suportate de beneficiari ca urmare a 
angajamentelor luate. Dacă este necesar, 
plățile respective pot acoperi și costurile 
tranzacționale, reprezentând până la 20 % 
din prima plătită pentru angajamentele 
respective. Dacă angajamentele sunt luate 
de grupuri de fermieri, nivelul maxim este 
de 30 %.

(4) Plățile se acordă anual pentru a 
compensa toate costurile suplimentare și 
pierderile de venit suportate de beneficiari 
ca urmare a angajamentelor luate. Dacă 
este necesar, plățile respective pot acoperi 
și costurile tranzacționale, reprezentând 
până la 20 % din prima plătită pentru 
angajamentele respective. Dacă 
angajamentele sunt luate de grupuri de 
fermieri, nivelul maxim este de 30 %.

Or. ro

Justificare

Similar cu situația expusă la art. 29 (6), consideră că nivelul plății compensatorii trebuie să 
acopere integral costurile suplimentare și pierderile de venit înregistrate de beneficiari prin 
conversia la agricultura ecologică.

Amendamentul 1357
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Plățile se acordă anual pentru a 
compensa toate sau o parte din costurile 
suplimentare și pierderile de venit 
suportate de beneficiari ca urmare a 
angajamentelor luate. Dacă este necesar, 
plățile respective pot acoperi și costurile 
tranzacționale, reprezentând până la 20 % 
din prima plătită pentru angajamentele 
respective. Dacă angajamentele sunt luate 
de grupuri de fermieri, nivelul maxim este 
de 30 %.

(4) Plățile se acordă anual pentru a 
compensa toate costurile suplimentare și 
pierderile de venit suportate de beneficiari 
ca urmare a angajamentelor luate. Dacă 
este necesar, plățile respective pot acoperi 
și costurile tranzacționale, reprezentând 
până la 20 % din prima plătită pentru 
angajamentele respective. Dacă 
angajamentele sunt luate de grupuri de 
fermieri, nivelul maxim este de 30 %.

Or. ro
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Amendamentul 1358
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Plățile se acordă anual pentru a 
compensa toate sau o parte din costurile 
suplimentare și pierderile de venit 
suportate de beneficiari ca urmare a 
angajamentelor luate. Dacă este necesar, 
plățile respective pot acoperi și costurile 
tranzacționale, reprezentând până la 20 % 
din prima plătită pentru angajamentele 
respective. Dacă angajamentele sunt luate
de grupuri de fermieri, nivelul maxim este 
de 30 %.

(4) Plățile se acordă anual pentru a 
compensa toate sau o parte din costurile 
suplimentare și pierderile de venit 
suportate de beneficiari ca urmare a 
angajamentelor luate. Dacă este necesar, 
plățile respective pot acoperi și costurile 
tranzacționale, reprezentând până la 20 % 
din prima plătită pentru angajamentele 
respective. Dacă angajamentele sunt luate
printr-o acțiune colectivă, nivelul maxim 
este de 30 %.

Or. fr

Amendamentul 1359
Liam Aylward, Marit Paulsen, Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre depun eforturi pentru a 
furniza fermierilor care își asumă 
angajamente în temeiul acestei măsuri 
cunoștințele și informațiile necesare 
pentru implementarea acestora.

Or. en

Amendamentul 1360
Mariya Gabriel
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Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre depun eforturi pentru 
a furniza fermierilor care își asumă 
angajamente în temeiul acestei măsuri 
cunoștințele și informațiile necesare 
pentru implementarea acestora.

Or. en

Amendamentul 1361
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre fac eforturi pentru a 
furniza fermierilor cunoștințele și 
informațiile necesare pentru punerea în 
aplicare a angajamentelor luate și le oferă 
asistență în acest sens.

Or. pt

Amendamentul 1362
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre stabilesc în 
programele lor de dezvoltare rurală modul 
în care această măsură poate fi combinată 
cu alte măsuri din regulament, făcând 
trimitere în special la articolele 17, 18, 28, 
29, 31, 36, pentru a extinde agricultura 
ecologică și pentru a atinge obiectivele de 
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mediu și de dezvoltare economică rurală.

Or. en

Amendamentul 1363
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre stabilesc în 
programele lor de dezvoltare rurală modul 
în care această măsură poate fi combinată 
cu măsuri suplimentare din regulament, 
făcând trimitere în special la articolele 17, 
18, 28, 29, 31, 36, pentru a oferi cadre 
coerente de politică pentru extinderea 
agriculturii ecologice.

Or. en

Amendamentul 1364
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În cadrul programelor lor de 
dezvoltare rurală, statele membre ar 
trebui să descrie modul în care aceste 
măsuri vor fi combinate cu alte măsuri în 
temeiul FEADR.

Or. de

Justificare

Cerințele privind măsurile de agromediu și climatice sunt în principiu mai stricte decât cele 
privind ecologizarea în cadrul plăților directe. Măsurile de agromediu și climatice certificate 
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ar trebui, prin urmare, să îndeplinească automat cerințele privind ecologizarea. Astfel, toate 
măsurile ar trebui să se încadreze în și să fie eligibile pentru ambele programe, cel de 
ecologizare din cadrul pilonului I și cel de agromediu din cadrul pilonului II.  Câteva măsuri 
din cadrul FEADR ar trebui să contribuie la dezvoltare.

Amendamentul 1365
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Independent de articolul 30a (nou), 
statele membre pot opta pentru includerea 
măsurilor privind agricultura ecologică în 
măsurile de agromediu și climatice.

Or. en

Amendamentul 1366
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Sprijinul poate acoperi și costurile 
care decurg din activitățile de informare 
și promovare privind produsele ecologice.

Or. en

Amendamentul 1367
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 30 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 30a
Statele membre pun la dispoziție sprijinul 
prevăzut în cadrul acestei măsuri pe 
întregul lor teritoriu. Includerea acestei 
măsuri în programele de dezvoltare rurală 
este obligatorie.

Or. en

Amendamentul 1368
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut în cadrul acestei 
măsuri se acordă exploataților, anual și pe 
hectar de TAU sau de pădure, pentru a 
compensa beneficiarii pentru costurile 
suportate și pierderile de venit generate de 
dezavantajele specifice zonelor în cauză, 
legate de implementarea Directivelor 
92/43/CEE, 2009/147/CE și 2000/60/CE.

(1) Sprijinul prevăzut în cadrul acestei 
măsuri se acordă exploataților, anual și pe 
hectar de TAU sau de pădure, pentru a 
compensa beneficiarii pentru costurile 
suportate și pierderile de venit generate de 
dezavantajele specifice zonelor în cauză, 
legate de implementarea Directivelor 
92/43/CEE, 2009/147/CE și 2000/60/CE.

Statele membre pot acorda sprijinul sub 
forma unei sume forfetare sau a unei plăți 
unice pe unitate, dacă sunt înregistrate 
restricții permanente în regiuni.

Or. en

Justificare

Multe dintre activitățile necesare pentru atingerea obiectivelor directivelor la care se face 
referire în prezentul articol fie sunt ireversibile (de exemplu crearea zonelor umede), fie ar 
trebui să fie permanente pentru a fi pe deplin eficiente (de exemplu obligațiile de consolidare 
a conservării și sechestrării carbonului). Plățile unice reprezintă un instrument eficient care 
implică, de asemenea, o simplificare administrativă importantă.
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Amendamentul 1369
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut în cadrul acestei 
măsuri se acordă exploataților, anual și pe 
hectar de TAU sau de pădure, pentru a 
compensa beneficiarii pentru costurile 
suportate și pierderile de venit generate de 
dezavantajele specifice zonelor în cauză, 
legate de implementarea Directivelor 
92/43/CEE, 2009/147/CE și 2000/60/CE.

(1) Sprijinul prevăzut în cadrul acestei 
măsuri se acordă exploataților, anual și pe 
hectar de teren agricol sau de pădure, 
pentru a compensa beneficiarii pentru 
costurile suportate și pierderile de venit 
generate de dezavantajele specifice zonelor 
în cauză, legate de implementarea 
Directivelor 92/43/CEE, 2009/147/CE și 
2000/60/CE.

Or. en

Amendamentul 1370
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul se acordă fermierilor, 
proprietarilor privați de păduri și, respectiv, 
asociațiilor de proprietari de păduri. În 
cazuri justificate corespunzător, sprijinul 
poate fi acordat și altor gestionari de 
terenuri.

(2) Sprijinul se acordă fermierilor,
proprietarilor privați de păduri și, respectiv, 
asociațiilor de proprietari de păduri, 
precum și altor gestionari de terenuri.

Or. en

Amendamentul 1371
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul se acordă fermierilor, 
proprietarilor privați de păduri și, respectiv, 
asociațiilor de proprietari de păduri. În 
cazuri justificate corespunzător, sprijinul 
poate fi acordat și altor gestionari de 
terenuri.

(2) Sprijinul se acordă fermierilor, 
proprietarilor privați de păduri, asociațiilor 
de proprietari de păduri și, respectiv 
proprietarilor comunali de păduri. În 
cazuri justificate corespunzător, sprijinul 
poate fi acordat și altor gestionari de 
terenuri.

Or. de

Amendamentul 1372
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul se acordă fermierilor, 
proprietarilor privați de păduri și, respectiv, 
asociațiilor de proprietari de păduri. În 
cazuri justificate corespunzător, sprijinul 
poate fi acordat și altor gestionari de 
terenuri.

(2) Sprijinul se acordă fermierilor, 
proprietarilor privați de păduri și, respectiv, 
asociațiilor de proprietari de păduri. În 
cazuri justificate corespunzător, sprijinul 
poate fi acordat și altor gestionari de 
terenuri sau municipalităților și 
asociațiilor acestora.

Or. en

Amendamentul 1373
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul se acordă fermierilor, 
proprietarilor privați de păduri și, respectiv, 
asociațiilor de proprietari de păduri. În 
cazuri justificate corespunzător, sprijinul 
poate fi acordat și altor gestionari de 

(2) Sprijinul se acordă fermierilor, 
proprietarilor privați de păduri, respectiv, 
asociațiilor de proprietari de păduri, dar și 
administratorilor publici de păduri care 
nu beneficiază de finanțare din bugetele 
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terenuri. naționale. În cazuri justificate 
corespunzător, sprijinul poate fi acordat și 
altor gestionari de terenuri.

Or. ro

Amendamentul 1374
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul se acordă fermierilor, 
proprietarilor privați de păduri și, respectiv, 
asociațiilor de proprietari de păduri. În 
cazuri justificate corespunzător, sprijinul 
poate fi acordat și altor gestionari de 
terenuri.

(2) Sprijinul se acordă fermierilor, 
proprietarilor privați de păduri și, respectiv, 
asociațiilor de fermieri și de proprietari 
privați de păduri. În cazuri justificate 
corespunzător, sprijinul poate fi acordat și 
altor gestionari de terenuri.

Or. bg

Amendamentul 1375
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sprijinul destinat fermierilor în legătură 
cu Directivele 92/43/CEE și 2009/147/CE 
se acordă numai în legătură cu 
dezavantajele care decurg din respectarea 
cerințelor care depășesc bunele condiții 
agricole și de mediu prevăzute la articolul 
94 și în anexa II la Regulamentul (UE) 
nr. HR/2012 al Consiliului.

(3) Sprijinul destinat fermierilor în legătură 
cu Directivele 92/43/CEE și 2009/147/CE 
se acordă în legătură cu toate dezavantajele 
care decurg din punerea în aplicare a 
directivelor respective.

Or. it
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Amendamentul 1376
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sprijinul destinat fermierilor în legătură 
cu Directivele 92/43/CEE și 2009/147/CE 
se acordă numai în legătură cu 
dezavantajele care decurg din respectarea 
cerințelor care depășesc bunele condiții 
agricole și de mediu prevăzute la articolul 
94 și în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 
HR/2012 al Consiliului.

(3) Sprijinul destinat fermierilor în legătură 
cu Directivele 92/43/CEE și 2009/147/CE 
se acordă numai în legătură cu 
dezavantajele care decurg din respectarea 
cerințelor care depășesc bunele condiții 
agricole și de mediu prevăzute la articolul 
94 și în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 
HR/2012 al Consiliului și este condiționat 
de existența unor obligații de gestionare 
specifice legate de îndeplinirea 
obiectivelor din directivele menționate.

Or. en

Amendamentul 1377
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sprijinul destinat fermierilor în legătură 
cu Directivele 92/43/CEE și 2009/147/CE 
se acordă numai în legătură cu 
dezavantajele care decurg din respectarea 
cerințelor care depășesc bunele condiții
agricole și de mediu prevăzute la articolul 
94 și în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 
HR/2012 al Consiliului.

(3) Sprijinul destinat fermierilor în legătură 
cu Directivele 92/43/CEE și 2009/147/CE 
se acordă numai în legătură cu 
dezavantajele care decurg din respectarea 
cerințelor care depășesc bunele condiții 
agricole și de mediu prevăzute la articolul 
94 și în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 
HR/2012 al Consiliului. În scopul 
calculării plăților menționate la acest 
alineat, în cazul în care există riscul 
abandonării practicilor benefice mediului 
și climei, statul membru poate calcula 
valoarea sprijinului pe baza costului de 
oportunitate implicat de abandonarea 
activității.
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Or. pt

Amendamentul 1378
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Sprijinul destinat fermierilor în legătură 
cu Directiva 2000/60/CE se acordă numai 
cu condiția respectării anumitor cerințe 
care:

(4) Sprijinul destinat fermierilor în legătură 
cu Directiva 2000/60/CE se acordă numai 
cu condiția respectării anumitor cerințe 
care depășesc cerințele de reglementare în 
materie de gestionare și bunele condiții 
agricole și de mediu prevăzute la titlul VI 
capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 
HR/2012.

Or. fr

Amendamentul 1379
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) au fost introduse prin Directiva 
2000/60/CE, sunt în conformitate cu 
programele de măsuri prevăzute în 
planurile de gestionare a districtelor 
hidrografice în scopul îndeplinirii 
obiectivelor legate de mediu ale directivei 
respective și depășesc măsurile necesare 
pentru implementarea altor acte 
legislative ale Uniunii privind protecția 
apelor;

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 1380
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) depășesc cerințele de reglementare în 
materie de gestionare și bunele condiții 
agricole și de mediu prevăzute în titlul VI 
capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 
HR/2012 și obligațiile prevăzute în titlul 
III capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 
DP/2012.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 1381
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) depășesc cerințele de reglementare în 
materie de gestionare și bunele condiții 
agricole și de mediu prevăzute în titlul VI 
capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 
HR/2012 și obligațiile prevăzute în titlul 
III capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 
DP/2012.

eliminat

Or. it

Amendamentul 1382
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) depășesc cerințele de reglementare în 
materie de gestionare și bunele condiții 
agricole și de mediu prevăzute în titlul VI 
capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 
HR/2012 și obligațiile prevăzute în titlul 
III capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 
DP/2012.

(b) depășesc bunele condiții agricole și de 
mediu prevăzute la articolul 94 și în anexa 
II din Regulamentul (UE) nr. HR/2012 al 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 1383
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) depășesc cerințele de reglementare în 
materie de gestionare și bunele condiții 
agricole și de mediu prevăzute în titlul VI 
capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 
HR/2012 și obligațiile prevăzute în titlul 
III capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 
DP/2012.

(b) depășesc bunele condiții agricole și de 
mediu prevăzute în titlul VI capitolul I din 
Regulamentul (UE) nr. HR/2012.

Or. en

Justificare

Alinierea nivelului de referință pentru plățile pentru zonele incluse în programul Natura 2000 
și pentru Directiva-cadru privind apa (DCA). Politica de dezvoltare rurală trebuie să dispună 
de instrumente adecvate pentru a asigura punerea în aplicare a DCA. Stabilind un nivel de 
referință mai ridicat pentru plăți în temeiul DCA, regulamentul riscă să inhibe punerea în 
aplicare a DCA și beneficiile pentru mediu aferente acesteia.

Amendamentul 1384
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) depășesc cerințele de reglementare în 
materie de gestionare și bunele condiții 
agricole și de mediu prevăzute în titlul VI 
capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 
HR/2012 și obligațiile prevăzute în titlul 
III capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 
DP/2012.

(b) depășesc bunele condiții agricole și de 
mediu prevăzute în titlul VI capitolul I din 
Regulamentul (UE) nr. HR/2012.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se aplice același nivel de referință pentru cele trei directive. Directiva-cadru 
privind apa poate impune schimbări majore în ceea ce privește utilizarea terenurilor, ceea ce 
ar duce la renunțarea la terenuri agricole pentru care fermierii ar trebui compensați.

Amendamentul 1385
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) depășesc cerințele de reglementare în 
materie de gestionare și bunele condiții 
agricole și de mediu prevăzute în titlul VI 
capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 
HR/2012 și obligațiile prevăzute în titlul 
III capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 
DP/2012.

(b) depășesc cerințele de reglementare în 
materie de gestionare și bunele condiții 
agricole și de mediu prevăzute în titlul VI 
capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 
HR/2012;

Or. es

Justificare

Nu trebuie incluse practicile aferente componentei de ecologizare în referința pentru sprijin 
în temeiul Directivei-cadru privind apa, întrucât condițiile pentru aceste plăți ar trebui să fie 
identice cu cele pentru plățile în cadrul programului Natura 2000.

Amendamentul 1386
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) depășesc cerințele de reglementare în 
materie de gestionare și bunele condiții 
agricole și de mediu prevăzute în titlul VI 
capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 
HR/2012 și obligațiile prevăzute în titlul 
III capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 
DP/2012.

(b) depășesc cerințele de reglementare în 
materie de gestionare și bunele condiții 
agricole și de mediu prevăzute în titlul VI 
capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 
HR/2012.

Or. es

Justificare

Nu trebuie incluse practicile aferente componentei de ecologizare în referința pentru sprijin 
în temeiul Directivei-cadru privind apa, întrucât condițiile pentru aceste plăți ar trebui să fie 
identice cu cele pentru plățile în cadrul programului Natura 2000.

Amendamentul 1387
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) depășesc cerințele de reglementare în 
materie de gestionare și bunele condiții 
agricole și de mediu prevăzute în titlul VI 
capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 
HR/2012 și obligațiile prevăzute în titlul 
III capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 
DP/2012.

(b) depășesc cerințele de reglementare în 
materie de gestionare și bunele condiții 
agricole și de mediu prevăzute în titlul VI 
capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 
HR/2012.

Or. es

Justificare

Condițiile pentru plățile aferente sprijinului în temeiul DCA pot fi identice cu cele pentru 
plățile în cadrul programului Natura 2000 dacă în referința pentru sprijin în temeiul DCA 
sunt incluse practicile aferente componentei de ecologizare.
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Amendamentul 1388
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) depășesc nivelul de protecție prevăzut 
de legislația Uniunii în vigoare la 
momentul adoptării Directivei 
2000/60/CE, în conformitate cu articolul 
4 alineatul (9) din Directiva 2000/60/CE 
și

eliminat

Or. fr

Amendamentul 1389
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) impun schimbări majore ale tipului de 
utilizare a terenurilor și/sau restricții 
importante în privința practicilor agricole, 
care au ca efect o scădere considerabilă a 
venitului.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 1390
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) impun schimbări majore ale tipului de (d) impun schimbări ale tipului de utilizare 
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utilizare a terenurilor și/sau restricții 
importante în privința practicilor agricole, 
care au ca efect o scădere considerabilă a 
venitului.

a terenurilor și/sau restricții în privința 
practicilor agricole, care au ca efect o 
scădere a venitului.

Or. es

Justificare

Trebuie evitată situația în care unele exploatații care au pierderi sunt excluse de la accesul la 
sprijinul în cauză.

Amendamentul 1391
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) impun schimbări majore ale tipului de 
utilizare a terenurilor și/sau restricții 
importante în privința practicilor agricole, 
care au ca efect o scădere considerabilă a
venitului.

(d) impun schimbări majore ale tipului de 
utilizare a terenurilor și/sau restricții 
importante în privința practicilor agricole
sau menținerea practicilor care nu 
dăunează mediului existente, care au ca 
efect, prin comparație, o scădere 
considerabilă a venitului.

Or. fr

Amendamentul 1392
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) zonele agricole și forestiere Natura 
2000 delimitate în conformitate cu 
Directivele 92/43/CEE și 2009/147/CE;

(a) zonele agricole și forestiere Natura 
2000 delimitate în conformitate cu 
Directivele 92/43/CEE și 2009/147/CE, 
precum și cele menționate la articolul 12 
din Directiva 92/43/CEE și care se află în 
afara zonelor definite la articolul 6 din 
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Directiva 92/43/CEE și la articolul 4 din 
Directiva 2009/14/CE, dacă în aceste zone 
se află specii sau habitate vizate de aceste 
directive;

Or. fr

Amendamentul 1393
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 6 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) alte zone delimitate de protecție a 
naturii în care există restricții în materie de 
mediu aplicabile activităților agricole sau 
forestiere, care contribuie la implementarea 
articolului 10 din Directiva 92/43/CEE. 
Aceste zone nu pot depăși, pentru fiecare 
program de dezvoltare rurală, 5 % din 
zonele Natura 2000 delimitate, acoperite de 
domeniul de aplicare teritorial al 
programului;

(b) alte zone delimitate de protecție a 
naturii în care există restricții în materie de 
mediu aplicabile activităților agricole sau 
forestiere, care contribuie la îmbunătățirea 
populațiilor de specii menționate în 
anexa IV la Directiva 92/43/CEE, la
implementarea articolului 10 din 
Directiva 92/43/CEE și la conservarea 
tuturor speciilor de păsări în conformitate 
cu articolul 1 din Directiva 2009/147/CE. 
Zonele menționate la această literă nu pot 
depăși, pentru fiecare program de 
dezvoltare rurală, 7 % din zonele Natura 
2000 delimitate, acoperite de domeniul de 
aplicare teritorial al programului;

Or. en

Amendamentul 1394
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Statele membre se asigură că în 
planul de finanțare vor fi prezentate 
bugete separate pentru zonele agricole 
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Natura 2000, pentru zonele forestiere 
Natura 2000 și pentru plățile legate de 
Directiva-cadru privind apa.

Or. en

Amendamentul 1395
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Articolul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 31a
Culturi permanente 

Fără a aduce atingere cerințelor ordinare 
referitoare la investiții și la renovarea 
instalațiilor, fermierii se asigură că 
mențin culturile permanente.   

Or. it

Amendamentul 1396
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Plățile pentru fermierii din zonele montane 
și din alte zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice se acordă anual, pe 
hectar de TAU, pentru a compensa 
costurile suplimentare și pierderile de venit 
suportate de fermieri din cauza 
constrângerilor impuse producției agricole 
în zonele în cauză.

Plățile pentru fermierii din zonele montane 
și din alte zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice, și în special pentru 
fermierii care desfășoară activități în 
sisteme agricole de mare valoare 
naturală, se acordă anual, pe hectar de 
TAU, pentru a compensa costurile 
suplimentare și pierderile de venit 
suportate de fermieri din cauza 
constrângerilor impuse producției agricole 
în zonele în cauză.

Or. pl
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Justificare

La fel ca în cazul zonelor montane și al regiunilor cu alte constrângeri specifice, ar trebui să 
se acorde o atenție deosebită zonelor de mare valoare naturală. Veniturile provenite din 
agricultură în aceste zone este în general scăzut, fapt care înseamnă că agricultura devine 
mai intensivă. Acest fapt are un efect negativ asupra mediilor și peisajelor naturale care fac 
ca aceste zone să fie atât de deosebite.


