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Amendamentul 1244
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, Emma 
McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 1245
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Propunere de regulament
Articolul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 1246
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Titlul III – capitolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Plata pentru practici agricole benefice 
pentru climă și mediu

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1247
Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Titlul III – capitolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Plata pentru practici agricole benefice 
pentru climă și mediu

eliminat

Or. en

Amendamentul 1248
Diane Dodds

Propunere de regulament
Titlul III – capitolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Plata pentru practici agricole benefice 
pentru climă și mediu

eliminat

Or. en

Amendamentul 1249
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Titlul III – capitolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Plata pentru practici agricole benefice 
pentru climă și mediu

Plăți pentru înființarea unor sisteme 
agricole durabile avansate, gestionarea 
mediului înconjurător și atenuarea 
schimbărilor climatice

Or. en
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Amendamentul 1250
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază 
menționate în capitolul 1 trebuie să 
aplice, pe hectarele lor eligibile definite la 
articolul 25 alineatul (2), următoarele 
practici agricole în beneficiul climei și 
mediului:

eliminat

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai 
mult de 3 hectare și nu este în întregime 
utilizat pentru producția de iarbă 
(cultivată sau spontană), nu este lăsat 
integral în pârloagă sau nu este cultivat în 
întregime cu culturi aflate sub apă o mare 
parte a anului;
(b) menținerea pajiștilor permanente 
existente în exploatațiile lor; și
(c) amenajarea unei zone de interes 
ecologic pe suprafața lor agricolă.

Or. de

Amendamentul 1251
Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Janusz Wojciechowski, 
Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază menționate 
în capitolul 1 trebuie să aplice, pe 

(1) Statele membre acordă o plată anuală 
pentru practici agricole benefice pentru 
climă și mediu fermierilor care au dreptul 
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hectarele lor eligibile definite la articolul 
25 alineatul (2), următoarele practici
agricole în beneficiul climei și mediului:

la o plată în cadrul schemei de plată de 
bază menționate în capitolul 1, în cazul în 
care aceștia aplică, pe hectarele lor 
eligibile definite la articolul 25 
alineatul (2), una dintre următoarele
practici:

(a) utilizarea a cel puțin 10 % din 
plafonul național pentru plăți directe 
efectuate de către statele membre în 
vederea finanțării măsurilor de 
agromediu în cadrul celui de-al doilea 
pilon: suplimentar față de nivelul existent, 
cu finanțare integrală din partea UE;
(b)(1) „fermierii care sunt ecologici prin 
definiție.”
Statele membre pot alege dintre 
următoarele criterii:
- agricultura organică,
- agricultura durabilă certificată 100 %,
- > 50 % pajiște sau < 15 hectare sau 1/3 
din exploatația de dimensiune medie din 
statul membru în cauză (care poate 
selecta una dintre opțiuni), teren arabil, 
- ferme cu cel puțin 20 % din suprafața 
agricolă utilizată inclusă în programe 
specifice de agromediu,
- ferme cu cel puțin 20 % din suprafața 
agricolă utilizată inclusă în zone 
Natura 2000,
- ferme cu cel puțin 20 % din suprafața 
eligibilă reprezentată de păduri, pe 
suprafețe de maximum 15 hectare.
(b)(2) Alții/„fermierii care nu sunt 
ecologici prin definiție.”
Statele membre trebuie să selecteze cel 
puțin trei dintre următoarele măsuri de 
ecologizare, care vor fi obligatorii pentru 
fermieri.
Alternativ, statele membre le pot permite 
fermierilor să selecteze trei măsuri de 
ecologizare dintr-o listă mai extinsă, care 
urmează a fi stabilită de către statele 
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membre.
Plata de bază nu va depinde de plata de 
ecologizare de 15 %.
Lista ar trebui să cuprindă:
- suprafețele de interes ecologic;
suprafețe incluse în cele 5 % suprafețe de 
interes ecologic:
suprafețele arabile ale unei exploatații, 
situate în zone Natura 2000 sau în alte 
zone protejate. Suprafețe agricole ale unei 
exploatații, care beneficiază de programe 
de agromediu specifice. Suprafețe unde 
nu se practică fertilizarea cu nitrați. 
Suprafețe agricole cu trăsături 
peisagistice (zone împădurite, arbuști, 
terase), zone de protecție, zone necultivate 
(lăsate în pârloagă).
Suprafețele cu culturi permanente ar 
trebui să fie scutite de la îndeplinirea 
acestor cerințe.
Pentru a crește beneficiile pentru mediul 
înconjurător și biodiversitate, asociate 
măsurilor privind suprafețele de interes 
ecologic, statele membre pot adopta o 
abordare colectivă potrivit căreia cerințele 
să fie îndeplinite de un grup de fermieri, 
la nivel regional.
- diversificarea culturilor,
- protecția pajiștilor permanente,
- 2 % din suprafețele de interes ecologic 
pe pajiști,
- culturi secundare/de acoperire a solului,
- suprafețe cu pășuni și alte culturi 
perene,
- planuri de fertilizare și/sau de gestionare 
a solului,
- eficiență energetică certificată 
(reducerea resurselor, îmbunătățirea 
eficienței utilizării resurselor, asigurarea 
de energii alternative sau de materii prime 
regenerabile),
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- utilizarea [a mai puțin de 10 % din 
valoarea] plafonului național pentru plăți 
directe efectuate de către statele membre 
în vederea finanțării măsurilor de 
agromediu (prioritățile 4 și 5 ale celui de-
al doilea pilon): suplimentar [față de 
nivelul existent], cu finanțare integrală 
din partea UE;
(c) potrivit normelor de 
ecocondiționalitate, un procent de 2 % din 
suprafețele mai mari de 50 de hectare 
trebuie să fie pus la dispoziție pentru 
protecția mediului înconjurător și a 
climei, luând în considerare trăsăturile 
peisagistice existente.

Or. de

Amendamentul 1252
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază menționate 
în capitolul 1 trebuie să aplice, pe hectarele
lor eligibile definite la articolul 25 
alineatul (2), următoarele practici agricole 
în beneficiul climei și mediului:

(1) Statele membre acordă o plată anuală 
pentru practici agricole în beneficiul 
climei și mediului fermierilor care au 
dreptul la o plată în cadrul schemei de plată 
de bază prevăzute în capitolul 1. Fermierii 
care îndeplinesc criteriile „ecologic prin 
definiție”, în conformitate cu articolul 29 
alineatul (4), se califică ipso facto pentru 
această plată. Statele membre selectează 
patru măsuri din următoarea listă, iar 
fermierii trebuie să aplice, pe hectarele lor 
eligibile definite la articolul 
25 alineatul (2), două dintre măsurile
agricole selectate la nivel național sau 
regional:

Or. en
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Amendamentul 1253
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază menționate 
în capitolul 1 trebuie să aplice, pe hectarele 
lor eligibile definite la articolul 25 
alineatul (2), următoarele practici agricole 
în beneficiul climei și mediului:

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază menționate 
în capitolul 1 trebuie să aplice, pe hectarele 
lor eligibile definite la articolul 25 
alineatul (2), două practici agricole în 
beneficiul climei și mediului, selectate de 
statul membru respectiv dintr-o listă 
europeană exhaustivă.
Statele membre aleg dintr-o listă 
europeană exhaustivă minimum cinci 
practici agricole în beneficiul climei și 
mediului.
Statele membre pot alege dintre 
următoarele practici în beneficiul climei 
și mediului:

Or. fr

Amendamentul 1254
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază menționate 
în capitolul 1 trebuie să aplice, pe 
hectarele lor eligibile definite la articolul 
25 alineatul (2), următoarele practici 
agricole în beneficiul climei și mediului:

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază menționate 
în capitolul 1 optează pentru aplicarea, pe 
hectarele lor eligibile definite la 
articolul 25 alineatul (2), a cel puțin uneia 
dintre următoarele practici agricole în 
beneficiul climei și mediului, cu condiția 
ca acest lucru să nu conducă la o 
reducere semnificativă a capacității 
productive a exploatațiilor lor:
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Or. pt

Amendamentul 1255
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază menționate 
în capitolul 1 trebuie să aplice, pe 
hectarele lor eligibile definite la articolul 
25 alineatul (2), următoarele practici 
agricole în beneficiul climei și mediului:

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază menționate 
în capitolul 1 și care aplică, pe hectarele 
lor eligibile definite la articolul 25 
alineatul (2), două dintre următoarele 
practici agricole în beneficiul climei și 
mediului beneficiază de o plată anuală 
suplimentară:

Or. en

Amendamentul 1256
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază menționate 
în capitolul 1 trebuie să aplice, pe 
hectarele lor eligibile definite la articolul 
25 alineatul (2), următoarele practici 
agricole în beneficiul climei și mediului:

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază menționate 
în capitolul 1 și care aplică, pe hectarele 
lor eligibile definite la articolul 25 
alineatul (2), două dintre următoarele 
practici agricole în beneficiul climei și 
mediului beneficiază de o plată anuală 
suplimentară:

Or. en
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Amendamentul 1257
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază menționate 
în capitolul 1 trebuie să aplice, pe 
hectarele lor eligibile definite la articolul 
25 alineatul (2), următoarele practici 
agricole în beneficiul climei și mediului:

(1) Statele membre acordă o plată anuală 
pentru practici agricole în beneficiul 
climei și mediului fermierilor care au 
dreptul la o plată în cadrul schemei de plată 
de bază menționate în capitolul 1, în cazul 
în care aceștia aplică, pe hectarele lor 
eligibile definite la articolul 25 
alineatul (2), trei dintre următoarele 
practici agricole:

Or. en

Justificare

O abordare cu opțiuni limitate le-ar oferi o flexibilitate sporită statelor membre și regiunilor, 
pentru o mai bună adaptare a măsurilor de ecologizare la propriile circumstanțe, necesități și 
condiții agronomice. Este mai puțin probabil ca oferirea unei soluții unice pentru toate 
situațiile să asigure beneficii semnificative pentru mediul înconjurător și pentru climă.

Amendamentul 1258
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază 
menționate în capitolul 1 trebuie să 
aplice, pe hectarele lor eligibile definite la 
articolul 25 alineatul (2), următoarele 
practici agricole în beneficiul climei și 
mediului:

(1) Statele membre acordă o plată anuală 
fermierilor care aplică, pe hectarele lor 
eligibile definite la articolul 25 
alineatul (2), cel puțin trei dintre 
următoarele practici agricole în beneficiul 
climei și mediului:

Or. en
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Amendamentul 1259
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază menționate 
în capitolul 1 trebuie să aplice, pe hectarele 
lor eligibile definite la articolul 25 
alineatul (2), următoarele practici agricole 
în beneficiul climei și mediului:

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată unice menționate 
în capitolul 1 pot hotărî să aplice, pe 
hectarele lor eligibile definite la 
articolul 25 alineatul (2), cel puțin trei 
dintre următoarele practici agricole în 
beneficiul climei și mediului:

Or. en

Amendamentul 1260
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază menționate 
în capitolul 1 trebuie să aplice, pe hectarele 
lor eligibile definite la articolul 25 
alineatul (2), următoarele practici agricole 
în beneficiul climei și mediului:

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată unice menționate 
în capitolul 1 pot hotărî să aplice, pe 
hectarele lor eligibile definite la 
articolul 25 alineatul (2), cel puțin trei 
dintre următoarele practici agricole în 
beneficiul climei și mediului:

Or. en

Amendamentul 1261
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – partea introductivă



AM\909517RO.doc 13/177 PE494.483v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază menționate 
în capitolul 1 trebuie să aplice, pe hectarele 
lor eligibile definite la articolul 25 
alineatul (2), următoarele practici agricole 
în beneficiul climei și mediului:

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază menționate 
în capitolul 1 beneficiază de o plată 
suplimentară, cu condiția să aplice, pe 
hectarele lor eligibile definite la 
articolul 25 alineatul (2), patru dintre 
următoarele șase practici agricole în 
beneficiul climei și mediului:

Or. en

Amendamentul 1262
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază menționate 
în capitolul 1 trebuie să aplice, pe hectarele 
lor eligibile definite la articolul 25 
alineatul (2), următoarele practici agricole 
în beneficiul climei și mediului:

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază menționate 
în capitolul 1 trebuie să adapteze pe 
parcursul perioadei 2014-2020, pe 
hectarele lor eligibile definite la 
articolul 25 alineatul (2), o tranziție 
dinamică spre sisteme agricole durabile, 
care răspund într-o manieră integrată la 
provocările asociate mediului 
înconjurător, climei, biodiversității, 
solului și gospodăririi apelor, respectiv:

Or. en

Justificare

O tranziție dinamică spre un sistem agricol durabil ar trebui să le acorde fermierilor suficient 
timp pentru a se adapta la noile condiții. Plățile prevăzute pentru componenta de ecologizare 
ar trebui, așadar, să înceapă la 20 % în 2014 și să crească la 50 % până în 2020. Fermierii 
vor pierde până la 100 % din plăți în cadrul schemei de plată de bază dacă nu aplică în mod 
corespunzător măsurile de ecologizare.
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Amendamentul 1263
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 29 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază menționate 
în capitolul 1 trebuie să aplice, pe 
hectarele lor eligibile definite la articolul 
25 alineatul (2), următoarele practici 
agricole în beneficiul climei și mediului:

(1) Statele membre acordă o plată anuală 
pentru practici agricole în beneficiul 
climei și mediului fermierilor care au 
dreptul la o plată în cadrul schemei de plată 
de bază menționate în capitolul 1, în cazul 
în care aceștia aplică, pe hectarele lor 
definite la articolul 25 alineatul (2) și 
pentru care s-a formulat o cerere de 
ecologizare, următoarele practici:

Or. it

Amendamentul 1264
James Nicholson, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază menționate 
în capitolul 1 trebuie să aplice, pe 
hectarele lor eligibile definite la articolul 
25 alineatul (2), următoarele practici 
agricole în beneficiul climei și mediului:

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază menționate 
în capitolul 1, care respectă schema de 
plată unică menționată în capitolul 1 și 
care aplică, pe hectarele lor eligibile 
definite la articolul 25 alineatul (2), 
următoarele practici agricole în beneficiul 
climei și mediului beneficiază de o plată 
suplimentară:

Or. en
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Amendamentul 1265
Richard Ashworth

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază menționate 
în capitolul 1 trebuie să aplice, pe 
hectarele lor eligibile definite la articolul 
25 alineatul (2), următoarele practici 
agricole în beneficiul climei și mediului:

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază menționate 
în capitolul 1, care respectă schema de 
plată unică menționată în capitolul 1 și 
care aplică, pe hectarele lor eligibile 
definite la articolul 25 alineatul (2), 
următoarele practici agricole în beneficiul 
climei și mediului beneficiază de o plată 
suplimentară:

Or. en

Amendamentul 1266
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază menționate 
în capitolul 1 trebuie să aplice, pe 
hectarele lor eligibile definite la articolul
25 alineatul (2), următoarele practici 
agricole în beneficiul climei și mediului:

(1) Statele membre acordă o plată 
suplimentară fermierilor care au dreptul la 
o plată în cadrul schemei de plată de bază 
menționate în capitolul 1 și ale căror 
exploatații aplică, pe hectarele lor eligibile 
definite la articolul 25 alineatul (2), 
următoarele practici agricole în beneficiul 
climei și mediului:

Or. es

Amendamentul 1267
Agnès Le Brun
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază 
menționate în capitolul 1 trebuie să 
aplice, pe hectarele lor eligibile definite la 
articolul 25 alineatul (2), următoarele 
practici agricole în beneficiul climei și 
mediului:

(1) Fermierii care aplică, pe hectarele lor 
eligibile definite la articolul 25 
alineatul (2), următoarele practici agricole 
în beneficiul climei și mediului beneficiază 
de o plată suplimentară:

Or. fr

Amendamentul 1268
Robert Dušek

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază menționate 
în capitolul 1 trebuie să aplice, pe hectarele 
lor eligibile definite la articolul 25 
alineatul (2), următoarele practici agricole 
în beneficiul climei și mediului:

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază menționate 
în capitolul 1 pot candida pentru o plată 
pentru practici agricole în beneficiul 
climei și mediului, cu condiția să aplice, 
pe hectarele lor eligibile definite la 
articolul 25 alineatul (2), următoarele 
practici agricole în beneficiul climei și 
mediului:

Or. en

Amendamentul 1269
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază menționate 
în capitolul 1 trebuie să aplice, pe hectarele 
lor eligibile definite la articolul 25 
alineatul (2), următoarele practici agricole 
în beneficiul climei și mediului:

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază menționate 
în capitolul 1 pot candida pentru o plată 
pentru practici agricole în beneficiul 
climei și mediului, cu condiția să aplice, 
pe hectarele lor eligibile definite la 
articolul 25 alineatul (2), următoarele 
practici agricole în beneficiul climei și 
mediului:

Or. en

Amendamentul 1270
Carlo Fidanza

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază menționate 
în capitolul 1 trebuie să aplice, pe 
hectarele lor eligibile definite la articolul 
25 alineatul (2), următoarele practici 
agricole în beneficiul climei și mediului:

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază menționate 
în capitolul 1 au dreptul la o plată 
suplimentară în cazul în care aplică, pe 
hectarele lor eligibile definite la 
articolul 25 alineatul (2), următoarele 
practici agricole în beneficiul climei și 
mediului:

Or. it

Amendamentul 1271
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază menționate 
în capitolul 1 trebuie să aplice, pe hectarele 

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază menționate 
în capitolul 1 trebuie să aplice, pe hectarele 
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lor eligibile definite la articolul 25 
alineatul (2), următoarele practici agricole
în beneficiul climei și mediului:

lor eligibile sau la fermele de animale 
definite la articolul 25 alineatul (2), 
următoarele practici agricole în beneficiul 
climei și mediului:

Or. es

Amendamentul 1272
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază menționate 
în capitolul 1 trebuie să aplice, pe hectarele 
lor eligibile definite la articolul 25 
alineatul (2), următoarele practici agricole 
în beneficiul climei și mediului:

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază menționate 
în capitolul 1 trebuie să aplice, pe hectarele 
lor eligibile definite la articolul 25 
alineatul (2), următorul pachet de practici 
agricole în beneficiul climei și mediului:

Or. en

Amendamentul 1273
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază menționate 
în capitolul 1 trebuie să aplice, pe hectarele 
lor eligibile definite la articolul 25 
alineatul (2), următoarele practici agricole 
în beneficiul climei și mediului:

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază menționate 
în capitolul 1 trebuie să aplice, pe hectarele 
lor eligibile definite la articolul 25 
alineatul (2), următorul pachet de practici 
agricole în beneficiul climei și mediului:

Or. en
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Amendamentul 1274
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază menționate 
în capitolul 1 trebuie să aplice, pe hectarele 
lor eligibile definite la articolul 25 
alineatul (2), următoarele practici agricole 
în beneficiul climei și mediului:

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază menționate 
în capitolul 1 trebuie să aplice, pe hectarele 
lor eligibile definite la articolul 25 
alineatul (2), următoarele practici agricole 
în beneficiul climei, peisajului și mediului:

Or. en

Amendamentul 1275
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază menționate 
în capitolul 1 trebuie să aplice, pe hectarele 
lor eligibile definite la articolul 25 
alineatul (2), următoarele practici agricole 
în beneficiul climei și mediului:

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază menționate 
în capitolul 1 trebuie să aplice, pe hectarele 
lor eligibile definite la articolul 26 
alineatul (1), următoarele practici agricole 
în beneficiul climei și mediului:

Or. en

Justificare

Cerințele de ecologizare ar trebui să se limiteze la parcelele de teren declarate de fermier 
pentru activarea drepturilor de bază, nu la toate parcelele de teren de pe exploatație. Este 
foarte dificilă verificarea tuturor terenurilor de pe exploatație și nu este clar modul în care s-
ar aplica ecologizarea pentru terenurile folosite de mai mulți fermieri pe parcursul aceluiași 
an calendaristic.
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Amendamentul 1276
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai 
mult de 3 hectare și nu este în întregime 
utilizat pentru producția de iarbă 
(cultivată sau spontană), nu este lăsat 
integral în pârloagă sau nu este cultivat în 
întregime cu culturi aflate sub apă o mare 
parte a anului;

eliminat

Or. de

Amendamentul 1277
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai 
mult de 3 hectare și nu este în întregime 
utilizat pentru producția de iarbă 
(cultivată sau spontană), nu este lăsat 
integral în pârloagă sau nu este cultivat în 
întregime cu culturi aflate sub apă o mare 
parte a anului;

(a) practicarea diversificării culturilor;

Or. de

Amendamentul 1278
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Hannu Takkula
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai 
mult de 3 hectare și nu este în întregime 
utilizat pentru producția de iarbă 
(cultivată sau spontană), nu este lăsat 
integral în pârloagă sau nu este cultivat în 
întregime cu culturi aflate sub apă o mare 
parte a anului;

(a) asigurarea diversificării culturilor 
conform dispozițiilor articolului 30;

Or. en

Justificare

Pentru simplificarea textului, normele privind „ecologizarea” din prezentul articol ar trebui 
să fie în conformitate cu articolul 30 care este mai detaliat.

Amendamentul 1279
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai 
mult de 3 hectare și nu este în întregime 
utilizat pentru producția de iarbă 
(cultivată sau spontană), nu este lăsat 
integral în pârloagă sau nu este cultivat în 
întregime cu culturi aflate sub apă o mare 
parte a anului;

(a) selectarea, în cadrul unui sistem de 
rotație, a culturilor adecvate furajelor 
destinate animalelor sălbatice, păsărilor și 
insectelor;

Or. en
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Amendamentul 1280
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai mult 
de 3 hectare și nu este în întregime utilizat 
pentru producția de iarbă (cultivată sau 
spontană), nu este lăsat integral în pârloagă 
sau nu este cultivat în întregime cu culturi 
aflate sub apă o mare parte a anului;

(a) cultivarea, prin rotație, a patru culturi 
diferite pe terenul lor arabil, în cazul în 
care terenul arabil al fermierului se întinde 
pe mai mult de 10 hectare și nu este în 
întregime utilizat pentru producția de iarbă 
(cultivată sau spontană), nu este lăsat 
integral în pârloagă sau nu este cultivat în 
întregime cu culturi aflate sub apă o mare 
parte a anului; și

Or. en

Amendamentul 1281
Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai mult 
de 3 hectare și nu este în întregime utilizat 
pentru producția de iarbă (cultivată sau 
spontană), nu este lăsat integral în pârloagă 
sau nu este cultivat în întregime cu culturi 
aflate sub apă o mare parte a anului;

(a) cultivarea a cel puțin trei culturi 
diferite, prin rotație, pe terenul lor arabil, 
în cazul în care terenul arabil al fermierului 
se întinde pe mai mult de 10 hectare și nu 
este în întregime utilizat pentru producția 
de iarbă (cultivată sau spontană), nu este 
lăsat integral în pârloagă sau nu este 
cultivat în întregime cu culturi aflate sub 
apă o mare parte a anului;

Or. en

Amendamentul 1282
Brian Simpson
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai mult 
de 3 hectare și nu este în întregime utilizat 
pentru producția de iarbă (cultivată sau 
spontană), nu este lăsat integral în pârloagă 
sau nu este cultivat în întregime cu culturi 
aflate sub apă o mare parte a anului;

(a) cultivarea a cel puțin trei culturi 
diferite, prin rotație, pe terenul lor arabil, 
în cazul în care terenul arabil al fermierului 
se întinde pe mai mult de 3 hectare și nu 
este în întregime utilizat pentru producția 
de iarbă (cultivată sau spontană), nu este 
lăsat integral în pârloagă sau nu este 
cultivat în întregime cu culturi aflate sub 
apă o mare parte a anului;

Or. en

Amendamentul 1283
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai mult 
de 3 hectare și nu este în întregime utilizat 
pentru producția de iarbă (cultivată sau 
spontană), nu este lăsat integral în pârloagă 
sau nu este cultivat în întregime cu culturi 
aflate sub apă o mare parte a anului;

(a) cultivarea a două culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului depășește suprafața 
medie a exploatației agricole, astfel cum 
este prevăzută în anexa VI și nu este în 
întregime utilizat pentru producția de iarbă 
(cultivată sau spontană), nu este lăsat 
integral în pârloagă sau nu este cultivat în 
întregime cu culturi aflate sub apă o mare 
parte a anului;

Or. en

Amendamentul 1284
Richard Ashworth, Robert Sturdy
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai mult 
de 3 hectare și nu este în întregime utilizat 
pentru producția de iarbă (cultivată sau 
spontană), nu este lăsat integral în pârloagă 
sau nu este cultivat în întregime cu culturi 
aflate sub apă o mare parte a anului;

(a) cultivarea a două culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului depășește suprafața 
medie a exploatației agricole, astfel cum 
este prevăzută în anexa VI și nu este în 
întregime utilizat pentru producția de iarbă 
(cultivată sau spontană), nu este lăsat 
integral în pârloagă sau nu este cultivat în 
întregime cu culturi aflate sub apă o mare 
parte a anului;

Or. en

Amendamentul 1285
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai mult 
de 3 hectare și nu este în întregime utilizat 
pentru producția de iarbă (cultivată sau 
spontană), nu este lăsat integral în pârloagă 
sau nu este cultivat în întregime cu culturi 
aflate sub apă o mare parte a anului;

(a) cultivarea a două culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului depășește suprafața 
medie a exploatației agricole, astfel cum 
este prevăzută în anexa VI și nu este în 
întregime utilizat pentru producția de iarbă 
(cultivată sau spontană), nu este lăsat 
integral în pârloagă sau nu este cultivat în 
întregime cu culturi aflate sub apă o mare 
parte a anului;

Or. en

Amendamentul 1286
Julie Girling
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai mult 
de 3 hectare și nu este în întregime utilizat 
pentru producția de iarbă (cultivată sau 
spontană), nu este lăsat integral în pârloagă 
sau nu este cultivat în întregime cu culturi 
aflate sub apă o mare parte a anului;

(a) cultivarea a două culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului depășește suprafața 
medie a exploatației agricole, astfel cum 
este prevăzută în anexa VI și nu este în 
întregime utilizat pentru producția de iarbă 
(cultivată sau spontană), nu este lăsat 
integral în pârloagă sau nu este cultivat în 
întregime cu culturi aflate sub apă o mare 
parte a anului;

Or. en

Amendamentul 1287
Csaba Sándor Tabajdi

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai mult 
de 3 hectare și nu este în întregime utilizat 
pentru producția de iarbă (cultivată sau 
spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului;

(a) cultivarea a două culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe o 
suprafață cuprinsă între 10 
și 50 de hectare și a trei culturi diferite în 
cazul în care terenul arabil al fermierului 
se întinde pe mai mult de 50 de hectare;

Or. en

Amendamentul 1288
Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi,
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai mult 
de 3 hectare și nu este în întregime utilizat 
pentru producția de iarbă (cultivată sau 
spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului;

(a) cultivarea a două culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe o 
suprafață cuprinsă între 15 
și 20 de hectare și a trei culturi diferite în 
cazul în care terenul arabil al fermierului 
se întinde pe mai mult de 50 de hectare;

Or. it

Amendamentul 1289
Phil Prendergast

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai mult 
de 3 hectare și nu este în întregime utilizat 
pentru producția de iarbă (cultivată sau 
spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului;

(a) cultivarea a două culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe o 
suprafață cuprinsă între 15 
și 30 de hectare și a trei culturi diferite în 
cazul în care terenul arabil al fermierului 
se întinde pe mai mult de 30 de hectare;

Or. en

Amendamentul 1290
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Maria 
do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a



AM\909517RO.doc 27/177 PE494.483v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai mult 
de 3 hectare și nu este în întregime utilizat 
pentru producția de iarbă (cultivată sau 
spontană), nu este lăsat integral în pârloagă 
sau nu este cultivat în întregime cu culturi 
aflate sub apă o mare parte a anului;

(a) cultivarea a două culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe o 
suprafață cuprinsă între 5 și 20 de hectare
și a trei culturi diferite, prin rotație, în 
cazul în care terenul arabil al fermierului 
se întinde pe mai mult de 20 de hectare și 
nu este în întregime utilizat pentru 
producția de iarbă (cultivată sau spontană), 
nu este lăsat integral în pârloagă sau nu 
este cultivat în întregime cu culturi aflate 
sub apă o mare parte a anului;

Or. en

Amendamentul 1291
Carlo Fidanza

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai mult 
de 3 hectare și nu este în întregime utilizat 
pentru producția de iarbă (cultivată sau 
spontană), nu este lăsat integral în pârloagă 
sau nu este cultivat în întregime cu culturi 
aflate sub apă o mare parte a anului;

(a) cultivarea a două culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai mult 
de 20 de hectare și nu este în întregime 
utilizat pentru producția de iarbă (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în proporție 
de peste 70 % cu culturi aflate sub apă o 
mare parte a ciclului de cultivare, sau cu o 
combinație între acestea;

Or. it

Amendamentul 1292
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai mult 
de 3 hectare și nu este în întregime utilizat 
pentru producția de iarbă (cultivată sau 
spontană), nu este lăsat integral în pârloagă 
sau nu este cultivat în întregime cu culturi 
aflate sub apă o mare parte a anului;

(a) cultivarea a două culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai mult 
de 50 de hectare și nu este în întregime 
utilizat pentru producția de iarbă (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului;

Or. es

Justificare

Este necesară mărirea numărului minim de hectare necesare pentru aplicarea măsurii 
menționate la acest alineat. În caz contrar, costurile ecologice ale încercării de diversificare 
pot depăși economiile preconizate. Ar trebui introdusă, de asemenea, o măsură în beneficiul 
fermelor de animale fără terenuri. 

Amendamentul 1293
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul
arabil al fermierului se întinde pe mai mult 
de 3 hectare și nu este în întregime utilizat 
pentru producția de iarbă (cultivată sau 
spontană), nu este lăsat integral în pârloagă 
sau nu este cultivat în întregime cu culturi 
aflate sub apă o mare parte a anului;

(a) cultivarea a două culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai mult 
de 35 de hectare și nu este în întregime 
utilizat pentru producția de iarbă (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului;

Or. en

Amendamentul 1294
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai mult 
de 3 hectare și nu este în întregime utilizat 
pentru producția de iarbă (cultivată sau 
spontană), nu este lăsat integral în pârloagă 
sau nu este cultivat în întregime cu culturi 
aflate sub apă o mare parte a anului;

(a) cultivarea a două culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai mult 
de 20 de hectare și nu este în întregime 
utilizat pentru producția de iarbă (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului;

Or. es

Justificare

Schema de diversificare a culturilor propusă de Comisie nu ar fi fezabilă în mare parte a 
terenurilor agricole din Europa. Terenul arabil cultivat într-o modalitate benefică pentru 
mediul înconjurător sau pe care sunt utilizate procese sau sisteme productive în beneficiul 
mediului sunt scutite de această cerință de diversificare a culturilor.

Amendamentul 1295
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai mult 
de 3 hectare și nu este în întregime utilizat 
pentru producția de iarbă (cultivată sau 
spontană), nu este lăsat integral în pârloagă 
sau nu este cultivat în întregime cu culturi 
aflate sub apă o mare parte a anului;

(a) cultivarea a cel puțin două culturi
diferite pe terenul lor arabil, în cazul în 
care terenul arabil al fermierului se întinde 
pe mai mult de 20 de hectare și nu este în 
întregime utilizat pentru producția de iarbă 
(cultivată sau spontană), nu este lăsat 
integral în pârloagă sau nu este cultivat în 
întregime cu culturi aflate sub apă o mare 
parte a anului;

Or. en
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Amendamentul 1296
Liam Aylward, Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai mult 
de 3 hectare și nu este în întregime utilizat 
pentru producția de iarbă (cultivată sau 
spontană), nu este lăsat integral în pârloagă 
sau nu este cultivat în întregime cu culturi 
aflate sub apă o mare parte a anului;

(a) cultivarea a două culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai mult 
de 15 hectare și nu este în întregime 
utilizat pentru producția de iarbă (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului;

Or. en

Justificare

Regimurile separate de semănare și recoltare nu sunt viabile pentru parcelele de mici 
dimensiuni. De asemenea, o parte dintre statele membre vor întâmpina dificultăți în a găsi 
trei culturi adecvate, în special în cazul fermelor de animale, unde cerealele sunt cultivate 
exclusiv pentru suplimentarea alimentației pe timp de iarnă. Se sugerează, așadar, reducerea 
numărului de culturi obligatorii, de la trei la două și prevederea, la articolele 29 și 30, a unei 
suprafețe minime de 15 hectare pentru aplicarea acestei cerințe.

Amendamentul 1297
Seán Kelly, Jim Higgins

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai mult 
de 3 hectare și nu este în întregime utilizat 
pentru producția de iarbă (cultivată sau 
spontană), nu este lăsat integral în pârloagă 

(a) cultivarea a două culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai mult 
de 15 hectare și nu este în întregime 
utilizat pentru producția de iarbă (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 



AM\909517RO.doc 31/177 PE494.483v01-00

RO

sau nu este cultivat în întregime cu culturi 
aflate sub apă o mare parte a anului;

pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului;

Or. en

Justificare

Regimurile separate de semănare și recoltare nu sunt viabile pentru parcelele de mici 
dimensiuni. De asemenea, o parte dintre statele membre vor întâmpina dificultăți în a găsi 
trei culturi adecvate, în special în cazul fermelor de animale, unde cerealele sunt cultivate 
exclusiv pentru suplimentarea alimentației pe timp de iarnă. Se sugerează, așadar, reducerea 
numărului de culturi obligatorii, de la trei la două și prevederea, la articolele 29 și 30, a unei 
suprafețe minime de 15 hectare pentru aplicarea acestei cerințe.

Amendamentul 1298
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai mult 
de 3 hectare și nu este în întregime utilizat 
pentru producția de iarbă (cultivată sau 
spontană), nu este lăsat integral în pârloagă 
sau nu este cultivat în întregime cu culturi 
aflate sub apă o mare parte a anului;

(a) cultivarea a două culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai mult 
de 15 hectare și nu este în întregime 
utilizat pentru producția de iarbă (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului;

Or. en

Amendamentul 1299
Albert Deß, Janusz Wojciechowski, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Czesław Adam 
Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a



PE494.483v01-00 32/177 AM\909517RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai mult 
de 3 hectare și nu este în întregime utilizat 
pentru producția de iarbă (cultivată sau 
spontană), nu este lăsat integral în pârloagă 
sau nu este cultivat în întregime cu culturi 
aflate sub apă o mare parte a anului;

(a) cultivarea a două culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai mult 
de 15 hectare și nu este în întregime 
utilizat pentru producția de iarbă (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului;

Or. de

Amendamentul 1300
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai mult 
de 3 hectare și nu este în întregime utilizat 
pentru producția de iarbă (cultivată sau 
spontană), nu este lăsat integral în pârloagă 
sau nu este cultivat în întregime cu culturi 
aflate sub apă o mare parte a anului;

(a) Pe terenul lor arabil, în cazul în care 
terenul arabil al fermierului se întinde pe 
mai mult de 20 de hectare și nu este în 
întregime utilizat pentru producția de iarbă 
(cultivată sau spontană), nu este lăsat 
integral în pârloagă sau nu este cultivat în 
întregime cu culturi leguminoase sau cu 
culturi aflate sub apă o mare parte a anului 
sau nu este implicat în producția 
ecologică sau nu este situat în întregime 
în zonele menționate la alineatul (3):
(i) cultivarea a cel puțin două culturi 
diferite pe terenul lor arabil
(ii) amenajarea unei zone de interes 
ecologic pe suprafața lor agricolă.

Or. es

Amendamentul 1301
Izaskun Bilbao Barandica
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai mult 
de 3 hectare și nu este în întregime utilizat 
pentru producția de iarbă (cultivată sau 
spontană), nu este lăsat integral în pârloagă 
sau nu este cultivat în întregime cu culturi 
aflate sub apă o mare parte a anului;

(a) Pe terenul arabil, în cazul în care 
terenul arabil al fermierului se întinde pe o 
suprafață cuprinsă între 15 
și 20 de hectare și nu este în întregime 
utilizat pentru producția de iarbă (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi leguminoase sau cu culturi 
aflate sub apă o mare parte a anului sau nu 
este implicat în producția ecologică sau 
nu este situat în întregime în zonele 
menționate la alineatul (3):

Or. es

Amendamentul 1302
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai mult 
de 3 hectare și nu este în întregime utilizat 
pentru producția de iarbă (cultivată sau 
spontană), nu este lăsat integral în pârloagă 
sau nu este cultivat în întregime cu culturi 
aflate sub apă o mare parte a anului;

(a) cultivarea mai multor culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai mult 
de 3 hectare și nu este în întregime utilizat 
pentru producția de iarbă (cultivată sau 
spontană), nu este lăsat integral în pârloagă 
sau nu este cultivat în întregime cu culturi 
aflate sub apă o mare parte a anului. 
Numărul de culturi depinde de 
dimensiunea zonelor cu pajiști 
permanente și de procentul ocupat de 
acestea în cadrul exploatațiilor lor;

Or. fr
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Amendamentul 1303
James Nicholson, Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai mult 
de 3 hectare și nu este în întregime utilizat 
pentru producția de iarbă (cultivată sau 
spontană), nu este lăsat integral în pârloagă 
sau nu este cultivat în întregime cu culturi 
aflate sub apă o mare parte a anului;

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil sau în cooperare cu 
fermele învecinate, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului sau al fermierilor se 
întinde pe mai mult de 15 hectare și nu 
este în întregime utilizat pentru producția 
de iarbă (cultivată sau spontană), nu este 
lăsat integral în pârloagă sau nu este 
cultivat în întregime cu culturi aflate sub 
apă o mare parte a anului sau nu este 
adecvat pentru rotația culturilor. În 
scopul prezentului articol, fermele 
„învecinate” pot să nu fie neapărat 
adiacente;

Or. en

Amendamentul 1304
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai mult 
de 3 hectare și nu este în întregime utilizat 
pentru producția de iarbă (cultivată sau 
spontană), nu este lăsat integral în pârloagă 
sau nu este cultivat în întregime cu culturi 
aflate sub apă o mare parte a anului;

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, inclusiv a unei culturi 
leguminoase sau proteice, în cazul în care 
terenul arabil al fermierului se întinde pe 
mai mult de 10 hectare și nu este în 
întregime utilizat pentru producția de iarbă 
(cultivată sau spontană), nu este lăsat 
integral în pârloagă sau nu este cultivat în 
întregime cu culturi aflate sub apă o mare 
parte a anului;

Or. fr
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Amendamentul 1305
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai mult 
de 3 hectare și nu este în întregime utilizat 
pentru producția de iarbă (cultivată sau 
spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului;

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai mult 
de 15 hectare;

Or. en

Amendamentul 1306
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai mult 
de 3 hectare și nu este în întregime utilizat 
pentru producția de iarbă (cultivată sau 
spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului;

(a) cultivarea a trei culturi diferite, în cazul 
în care terenul arabil al fermierului se 
întinde pe mai mult de 20 de hectare;

Or. bg
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Amendamentul 1307
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai mult 
de 3 hectare și nu este în întregime utilizat 
pentru producția de iarbă (cultivată sau 
spontană), nu este lăsat integral în pârloagă 
sau nu este cultivat în întregime cu culturi 
aflate sub apă o mare parte a anului;

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai mult 
de 35 de hectare și nu este în întregime 
utilizat pentru producția de iarbă (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului;

Or. en

Amendamentul 1308
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papastamkos, Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai mult 
de 3 hectare și nu este în întregime utilizat
pentru producția de iarbă (cultivată sau 
spontană), nu este lăsat integral în pârloagă 
sau nu este cultivat în întregime cu culturi 
aflate sub apă o mare parte a anului;

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai mult 
de 3 hectare și nu este în întregime utilizat 
pentru producția de iarbă (cultivată sau 
spontană), nu este lăsat integral în pârloagă 
sau în cazul în care o suprafață de 
peste 70 % din teren nu este utilizată 
pentru culturi care pot fi scufundate în 
apă pentru o mare parte a ciclului de 
cultivare;

Or. en
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Amendamentul 1309
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai mult 
de 3 hectare și nu este în întregime utilizat 
pentru producția de iarbă (cultivată sau 
spontană), nu este lăsat integral în pârloagă 
sau nu este cultivat în întregime cu culturi 
aflate sub apă o mare parte a anului;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. esJustificare

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 1310
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) realizarea rotației culturilor pe 
fiecare parcelă, cu excepția parcelelor cu 
pajiști sau pășuni permanente și cu plante 
perene;

Or. fr

Amendamentul 1311
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) menținerea pajiștilor permanente 
existente în exploatațiile lor; și

eliminat

Or. de

Amendamentul 1312
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) menținerea pajiștilor permanente 
existente în exploatațiile lor; și

(b) planificarea și menținerea coridoarelor 
de biodiversitate;

Or. en

Amendamentul 1313
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) menținerea pajiștilor permanente 
existente în exploatațiile lor; și

(b) menținerea zonelor cu terenuri semi-
naturale și necultivate în exploatațiile lor; 
și

Or. en

Amendamentul 1314
Richard Ashworth, Robert Sturdy

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) menținerea pajiștilor permanente 
existente în exploatațiile lor; și

(b) menținerea zonelor cu terenuri semi-
naturale și necultivate în exploatațiile lor; 
și

Or. en

Amendamentul 1315
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) menținerea pajiștilor permanente 
existente în exploatațiile lor; și

(b) menținerea zonelor cu terenuri semi-
naturale și necultivate în exploatațiile lor; 
și

Or. en

Amendamentul 1316
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) menținerea pajiștilor permanente 
existente în exploatațiile lor; și

(b) menținerea zonelor cu terenuri semi-
naturale și necultivate în exploatațiile lor; 
și

Or. en

Amendamentul 1317
Astrid Lulling
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) menținerea pajiștilor permanente
existente în exploatațiile lor; și

(b) menținerea ponderii pajiștilor 
permanente, a pășunilor sau culturilor 
permanente în suprafața agricolă a 
exploatațiilor lor;

Or. en

Amendamentul 1318
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) menținerea pajiștilor permanente 
existente în exploatațiile lor; și

(b) menținerea suprafețelor existente 
clasificate ca pășuni permanente în 
exploatațiile lor; și

Or. es

Justificare

Cerința de ecologizare a suprafețelor cu pășuni permanente implică păstrarea acestora într-o 
stare bună. Ideea de menținere ar trebui, așadar, extinsă, pentru a include întreținerea 
acestor zone pe parcursul unei anumite perioade. Astfel, s-ar recunoaște efortul fermierilor 
de a ecologiza pășunile permanente pe care le declară în fiecare an, dacă îndeplinesc cerința 
de a le păstra într-o stare bună.

Amendamentul 1319
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Giovanni La Via, Marian-
Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) menținerea pajiștilor permanente 
existente în exploatațiile lor; și

(b) menținerea pajiștilor permanente, a 
pășunilor sau culturilor permanente
existente în exploatațiile lor;

Or. en

Amendamentul 1320
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) menținerea pajiștilor permanente 
existente în exploatațiile lor; și

(b) menținerea pajiștilor sau pășunilor 
permanente existente în exploatațiile lor; și

Or. fr

Amendamentul 1321
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) menținerea pajiștilor permanente 
existente în exploatațiile lor; și

(b) menținerea pajiștilor și pășunilor
permanente existente în exploatațiile lor; și

Or. fr

Amendamentul 1322
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) menținerea pajiștilor permanente 
existente în exploatațiile lor; și

(b) menținerea pajiștilor permanente și a 
pășunilor istorice existente în exploatațiile 
lor; și

Or. es

Justificare

Este necesară mărirea numărului minim de hectare necesare pentru aplicarea măsurii 
menționate la acest alineat. În caz contrar, costurile ecologice ale încercării de diversificare 
pot depăși economiile preconizate. Ar trebui introdusă, de asemenea, o măsură în beneficiul 
fermelor de animale fără terenuri. 

Amendamentul 1323
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 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) menținerea pajiștilor permanente 
existente în exploatațiile lor; și

(b) menținerea pajiștilor și pășunilor
permanente existente în exploatațiile lor;

Or. it

Amendamentul 1324
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) menținerea pajiștilor permanente 
existente în exploatațiile lor; și

(b) menținerea suprafețelor cu pășuni
permanente existente în exploatațiile lor;

Or. es
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Amendamentul 1325
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) menținerea pajiștilor permanente 
existente în exploatațiile lor; și

(b) menținerea suprafețelor cu pășuni
permanente existente în exploatațiile lor;

Or. es

Amendamentul 1326
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) menținerea pajiștilor permanente 
existente în exploatațiile lor; și

(b) menținerea pășunilor permanente 
existente în exploatațiile lor; și

Or. en

Amendamentul 1327
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) menținerea pajiștilor permanente 
existente în exploatațiile lor; și

(b) menținerea pășunilor permanente
existente în exploatațiile lor; și

Or. en
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Amendamentul 1328
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) menținerea pajiștilor permanente 
existente în exploatațiile lor; și

(b) menținerea pajiștilor permanente 
existente în exploatațiile lor;

Or. en

Justificare

Includerea pășunilor istorice poate conduce la o creștere excesivă a zonelor eligibile pentru 
plată (de exemplu, pajiști neutilizate anterior) și, ca urmare a reducerii ratei de plată, poate 
înrăutăți situația exploatațiilor în care este concentrată producția de piață. Prin urmare, de 
posibilitatea de a acorda plăți directe pentru aceste zone ar putea beneficia doar statele 
membre care consideră că zonele respective sunt pășuni valoroase.

Amendamentul 1329
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) menținerea culturilor permanente 
existente în exploatația lor, cu condiția 
asigurării unor condiții agronomice 
adecvate; și

Or. it

Amendamentul 1330
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 1 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) menținerea culturilor permanente 
existente în exploatațiile lor, împreună cu 
practici agronomice specifice; sau

Or. it

Amendamentul 1331
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) utilizarea de practici agronomice 
specifice pentru culturile permanente;

Or. it

Amendamentul 1332
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 29 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) care sunt cultivate în proporție de 
peste 70% cu culturi aflate sub apă o 
mare parte din perioada ciclului de 
cultură, sau cu o combinație între acestea.

Or. it

Amendamentul 1333
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) amenajarea unei zone de interes 
ecologic pe suprafața lor agricolă.

eliminat

Or. es

Justificare

Amendamentul deplasează doar litera (a).

Amendamentul 1334
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) amenajarea unei zone de interes 
ecologic pe suprafața lor agricolă.

eliminat

Or. es

Amendamentul 1335
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) amenajarea unei zone de interes 
ecologic pe suprafața lor agricolă.

eliminat

Or. de

Amendamentul 1336
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) amenajarea unei zone de interes 
ecologic pe suprafața lor agricolă.

(c) punerea în aplicare a unor măsuri de 
atenuare a efectelor schimbărilor 
climatice, alături de gestionarea mediului.

Or. en

Amendamentul 1337
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) amenajarea unei zone de interes 
ecologic pe suprafața lor agricolă.

(c) menținerea unor zone de interes 
ecologic pe terenul lor arabil, în cazul în 
care terenul arabil al fermierului se 
întinde pe mai mult de 20 de hectare și nu 
este în întregime utilizat pentru producția 
de iarbă (cultivată sau spontană), nu este 
lăsat integral în pârloagă sau nu este 
cultivat în întregime cu culturi aflate sub 
apă o mare parte a anului; sau, alternativ, 
perturbarea solului la un nivel minim 
și/sau acoperirea permanentă a solului;

Or. en

Amendamentul 1338
Liam Aylward, Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) amenajarea unei zone de interes (c) amenajarea unei zone de interes 
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ecologic pe suprafața lor agricolă. ecologic pe terenul lor arabil, în cazul în 
care terenul arabil al fermierului se 
întinde pe mai mult de 15 hectare și nu 
este în întregime utilizat pentru producția 
de iarbă (cultivată sau spontană), nu este 
lăsat integral în pârloagă sau nu este 
cultivat în întregime cu culturi aflate sub 
apă o mare parte a anului.

Or. en

Amendamentul 1339
Seán Kelly, Jim Higgins

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) amenajarea unei zone de interes 
ecologic pe suprafața lor agricolă.

(c) amenajarea unei zone de interes 
ecologic pe terenul lor arabil, în cazul în 
care terenul arabil al fermierului se 
întinde pe mai mult de 15 hectare și nu 
este în întregime utilizat pentru producția 
de iarbă (cultivată sau spontană), nu este 
lăsat integral în pârloagă sau nu este 
cultivat în întregime cu culturi aflate sub 
apă o mare parte a anului.

Or. en

Amendamentul 1340
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) amenajarea unei zone de interes 
ecologic pe suprafața lor agricolă.

(c) amenajarea unei zone de interes 
ecologic pe suprafața lor agricolă, 
plantarea de culturi și aplicarea de 
practici care contribuie la combaterea 
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schimbărilor climatice; promovarea, 
menținerea și sprijinirea culturilor și 
practicilor agricole care fixează dioxidul 
de carbon, asigurând un nivel anual 
pozitiv al bilanțului de carbon, lucrări 
ecologice care implică cultivarea solurilor 
aflate în pericol de salinizare sau 
eroziune, combătând astfel deșertificarea, 
precum și sisteme de management care 
reduc la minim consumul de apă (irigații 
din surse locale). Totodată, ar trebui 
recunoscut rolul ecologic al culturilor 
cultivate în apropierea zonelor protejate, 
precum zonele umede și activitatea 
ecologică în conformitate cu codurile 
publice sau private de bune practici 
agricole care contribuie la reducerea 
utilizării de îngrășăminte, pesticide, apă 
etc.

Or. es

Amendamentul 1341
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) amenajarea unei zone de interes 
ecologic pe suprafața lor agricolă.

(c) amenajarea unei zone de interes 
ecologic pe terenul lor arabil, în cazul în 
care terenul arabil al fermierului se 
întinde pe mai mult de 15 hectare și nu 
este în întregime utilizat pentru producția 
de iarbă (cultivată sau spontană), nu este 
lăsat integral în pârloagă sau nu este 
cultivat în întregime cu culturi aflate sub 
apă o mare parte a anului.

Or. en
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Amendamentul 1342
Albert Deß, Elisabeth Köstinger, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, 
Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) amenajarea unei zone de interes 
ecologic pe suprafața lor agricolă.

(c) amenajarea unei zone de interes 
ecologic pe suprafața lor agricolă. Pe 
aceste suprafețe agricole este permisă, 
printre altele, cultivarea de culturi 
energetice multianuale și/sau plante 
proteaginoase.

Or. de

Amendamentul 1343
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) amenajarea unei zone de interes 
ecologic pe suprafața lor agricolă.

(c) înființarea unei infrastructuri 
ecologice pe suprafața lor agricolă.

Or. en

Amendamentul 1344
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) cultivarea de culturi-capcană pentru 
nitrați pe terenurile lor arabile;
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Or. fr

Justificare

O listă mult prea restrictivă, care nu ia în considerare diversitatea agriculturii europene, va 
fi foarte ineficientă, iar costurile de punere în aplicare vor fi prea ridicate pentru anumiți 
fermieri sau anumite regiuni. Fermierii ar putea decide, așadar, să nu participe, ceea ce ar 
submina eficacitatea măsurii în cauză. Pentru o eficacitate sporită, trebuie avută în vedere o 
listă lungă de măsuri, care să le permită statelor membre și fermierilor să le aleagă pe cele 
mai adecvate.

Amendamentul 1345
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) planuri de gestionare a substanțelor 
nutritive la nivelul fermelor;

Or. en

Amendamentul 1346
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) adoptarea unui plan de gestionare a 
substanțelor nutritive pe exploatație.

Or. en

Amendamentul 1347
Julie Girling
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) punerea în aplicare a unui plan de 
gestionare a substanțelor nutritive.

Or. en

Amendamentul 1348
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) punerea în aplicare a unui plan de 
gestionare a substanțelor nutritive.

Or. en

Amendamentul 1349
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) punerea în aplicare a unui plan de 
gestionare a substanțelor nutritive;

Or. en

Amendamentul 1350
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) adoptarea unui plan de îmbunătățire 
a eficienței resurselor la nivelul fermelor;

Or. en

Amendamentul 1351
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) demonstrarea utilizării unor metode 
durabile de alimentație sau, dacă este 
cazul, a unor metode de eliminare a 
îngrășământului natural care implică 
utilizarea acestuia de către alți fermieri pe 
suprafețe eligibile sau la ferme de 
animale fără terenuri.

Or. es

Justificare

Este necesară mărirea numărului minim de hectare necesare pentru aplicarea măsurii 
menționate la alineatul (1a). În caz contrar, costurile ecologice ale încercării de diversificare 
pot depăși economiile preconizate. Ar trebui introdusă, de asemenea, o măsură în beneficiul 
fermelor de animale fără terenuri. 

Amendamentul 1352
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) plantarea unui anumit procent din 
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terenul lor arabil în sezonul de iarnă;

Or. de

Amendamentul 1353
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) acoperirea solului pe timp de iarnă;

Or. en

Amendamentul 1354
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) utilizarea pajiștilor pentru animale;

Or. de

Amendamentul 1355
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) utilizarea controlată a 
îngrășămintelor pe bază de azot;

Or. fr
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Amendamentul 1356
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) adoptarea unui plan de acțiune 
pentru biodiversitate la nivelul fermelor 
sau participarea la o schemă colectivă în 
domeniul biodiversității;

Or. en

Amendamentul 1357
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) adoptarea unui plan de eficiență 
energetică a fermei pe exploatația lor.

Or. en

Amendamentul 1358
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) punerea în aplicare a unui plan de 
eficiență energetică la nivelul fermelor;
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Or. en

Amendamentul 1359
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) punerea în aplicare a unui plan de 
eficiență energetică la nivelul fermelor;

Or. en

Amendamentul 1360
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) punerea în aplicare a unui plan de 
eficiență energetică la nivelul fermelor;

Or. en

Amendamentul 1361
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) acoperirea pe timp de iarnă a solului 
din zona lor agricolă;

Or. en
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Amendamentul 1362
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) cultivare minimă sau absența 
cultivării și săpare directă;

Or. en

Amendamentul 1363
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) punerea în aplicare a unui plan de 
gestionare a solului;

Or. en

Amendamentul 1364
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) punerea în aplicare a unui plan de 
gestionare a solului;

Or. en



PE494.483v01-00 58/177 AM\909517RO.doc

RO

Amendamentul 1365
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) punerea în aplicare a unui plan de 
gestionare a solului;

Or. en

Amendamentul 1366
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) adoptarea unui plan de îmbunătățire 
a gestionării resurselor de apă la nivelul 
fermelor;

Or. en

Amendamentul 1367
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) integrarea de pajiști, zone cu flori și 
zone de separare în terenurile arabile, în 
special dacă acestea pot fi valorificate 
pentru generarea de energie în instalațiile 
de biomasă și biogaz sau pentru 
combaterea eroziunii solului, mai ales în 
zonele în pantă;
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Or. de

Amendamentul 1368
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) scoaterea animalelor la păscut în 
timpul sezonului de creștere;

Or. fr

Amendamentul 1369
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera cd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cd) punerea în aplicare a unui plan de 
utilizare eficientă a apelor;

Or. en

Amendamentul 1370
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera cd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cd) punerea în aplicare a unor planuri de 
gestionare a protecției solurilor;

Or. de
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Amendamentul 1371
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera cd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cd) un plan de acțiune privind 
biodiversitatea;

Or. en

Amendamentul 1372
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera cd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cd) flexibilitate regională pentru punerea 
în aplicare;

Or. en

Amendamentul 1373
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera cd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cd) participarea la un program de 
reducere a plantelor;

Or. fr
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Amendamentul 1374
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera ce (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ce) gestionarea apelor;

Or. en

Amendamentul 1375
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera ce (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ce) punerea în aplicare a unor planuri de 
gestionare a protecției energetice sau 
climatice;

Or. de

Amendamentul 1376
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera ce (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ce) adoptarea unui plan pentru 
optimizarea utilizării efluenților;

Or. fr
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Amendamentul 1377
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1f) amenajarea unor zone de hrană 
pentru animalele sălbatice, de exemplu 
acolo unde terenul arabil se învecinează 
cu marginea unei păduri;

Or. de

Amendamentul 1378
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera cf (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cf) participarea la un program de 
reducere a utilizării antibioticelor;

Or. fr

Amendamentul 1379
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera cg (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cg) acoperirea cu un strat vegetal a 
terenurilor care, altfel, ar rămâne 
necultivate în anumite perioade ale 
anului.

Or. fr
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Amendamentul 1380
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia va putea adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 55 pentru a 
stabili cerințele specifice pentru fiecare 
dintre practicile prevăzute la primul 
paragraf și pentru a adăuga noi practici.

Or. fr

Amendamentul 1381
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre aleg setul de trei 
măsuri, din lista prevăzută la 
alineatul (1), pe care le vor respecta 
fermierii de pe teritoriul lor. Statele 
membre care aleg posibilitatea de a aplica 
schema de plată de bază la nivel regional 
potrivit articolului 20 alineatul (1) din 
prezentul regulament pot alege să pună în 
aplicare un set diferit de măsuri în regiuni 
diferite, în funcție de practicile regionale 
și de condițiile climatice, pe baza unor 
criterii obiective și imparțiale.
Statele membre comunică decizia lor 
Comisiei până la 1 august 2013. Comisia 
aprobă setul de măsuri alese de statele 
membre, luând în considerare criterii 
echivalente privind mediul înconjurător și 
performanțele climatice, precum și 
echilibrul obținut între măsurile alese în 
cadrul acestui capitol și programele de 
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agromediu și climatice adoptate în 
conformitate cu articolul 29 din 
Regulamentul (UE) nr. [...] [RDR].
În cazul în care Comisia nu este de acord 
cu setul de măsuri comunicate de un stat 
membru, autoritățile competente din 
statul membru respectiv și serviciile 
Comisiei sunt invitate să facă schimb de 
informații și justificări privind propria 
poziție, în vederea găsirii unei soluții de 
conciliere. În cazul în care, după două 
luni de la data comunicării inițiale, 
Comisia consideră că setul de măsuri 
alese într-un anumit stat membru nu 
îndeplinește un nivel suficient și 
echivalent al protecției mediului 
înconjurător și climei, ea poate decide să 
îi impună statului membru respectiv 
măsurile menționate la articolele 30, 31 
și 32 ca fiind setul de măsuri care se vor 
aplica în statul membru respectiv 
începând cu acel moment.

Or. en

Justificare

O abordare cu opțiuni limitate nu poate reduce nivelul beneficiilor în materie de mediu 
înconjurător și climă obținute prin intermediul componentei de ecologizare a plăților directe. 
Pentru statele membre, flexibilitatea trebuie să fie însoțită de responsabilitate și simț de 
răspundere. Așadar, Comisia ar trebui consultată cu privire la opțiunile adoptate de statele 
membre în acest sens și ar trebui să fie abilitată să se asigure că opțiunile naționale 
generează efecte echivalente în Uniune.

Amendamentul 1382
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Cerințele de ecologizare se respectă în 
mod uniform la nivelul UE, în sensul că 
această respectare se calculează în funcție 
de raportul dintre suma anuală maximă 



AM\909517RO.doc 65/177 PE494.483v01-00

RO

alocată pentru plăți directe către toate 
cele 27 de state membre și suprafața 
agricolă eligibilă în 2014, ajustată cu un 
procent care urmează a fi stabilit, astfel 
încât valoarea pentru mediul înconjurător 
să fie egală în toate statele membre 
începând cu anul 2014.

Or. pt

Amendamentul 1383
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Exploatațiile care sunt ocupate în 
proporție de cel puțin 80 % cu pajiști și 
pășuni permanente și care îndeplinesc 
cerința menționată la alineatul (1) 
litera (b) nu sunt obligate să respecte 
cerințele menționate la alineatul (1) 
literele (a) și (c).

Or. fr

Amendamentul 1384
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere alineatelor (3) 
și (4) și nici aplicării disciplinei 
financiare, reducerile lineare în 
conformitate cu articolul 7 și orice 
reduceri și penalități impuse în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. […] [HZR], 
statele membre acordă plata menționată 

(2). Statele membre sau regiunile pot 
propune Comisiei alte practici în 
beneficiul climei și mediului, ca 
alternativă la cele menționate la alineatul
anterior, în funcție de caracteristicile de 
producție și de mediu ale statului membru 
sau ale regiunii respective.



PE494.483v01-00 66/177 AM\909517RO.doc

RO

în prezentul capitol fermierilor care 
respectă acele practici dintre cele trei 
menționate la alineatul (1) care sunt 
importante pentru ei și în funcție de 
conformitatea lor cu articolele 30, 31 și 
32.

Or. es

Justificare

Prezentul amendament vizează adoptarea unor măsuri pentru flexibilizarea plăților de 
ecologizare și extinderea măsurilor propuse. Plățile de ecologizare nu ar trebui să constituie 
o cerință, ci o completare la plățile de bază. Se prevede, totodată, propunerea de noi măsuri 
de ecologizare, astfel încât fiecare stat membru sau regiune să poată propune măsuri de 
ecologizare în funcție de caracteristicile fiecărei zone. Comisia diseminează și autorizează 
aceste măsuri.

Amendamentul 1385
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere alineatelor (3) și 
(4) și nici aplicării disciplinei financiare, 
reducerile lineare în conformitate cu 
articolul 7 și orice reduceri și penalități 
impuse în temeiul Regulamentului (UE) nr. 
[…] [HZR], statele membre acordă plata 
menționată în prezentul capitol fermierilor 
care respectă acele practici dintre cele trei 
menționate la alineatul (1) care sunt 
importante pentru ei și în funcție de 
conformitatea lor cu articolele 30, 31 și 32.

(2) Fără a aduce atingere alineatelor (3) 
și (4) și nici aplicării disciplinei financiare, 
reducerilor lineare în conformitate cu 
articolul 7 și oricăror reduceri și penalități 
impuse în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. […] [HZR], statele membre acordă 
plata suplimentară menționată în prezentul 
capitol fermierilor care respectă acele 
practici dintre cele două menționate la 
alineatul (1) care sunt importante pentru ei 
și în funcție de conformitatea lor cu 
articolele 30, 31 și 32, cu articolul 32a 
(nou) și cu articolul 32b (nou).

Or. en

Amendamentul 1386
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
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Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere alineatelor (3) și 
(4) și nici aplicării disciplinei financiare,
reducerile lineare în conformitate cu 
articolul 7 și orice reduceri și penalități 
impuse în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. […] [HZR], statele membre acordă 
plata menționată în prezentul capitol 
fermierilor care respectă acele practici 
dintre cele trei menționate la alineatul (1) 
care sunt importante pentru ei și în funcție 
de conformitatea lor cu articolele 30, 31 și 
32.

(2) Fără a aduce atingere alineatelor (3) 
și (4) și nici aplicării disciplinei financiare 
și reducerilor lineare în conformitate cu 
articolul 7, statele membre acordă plata 
menționată în prezentul capitol fermierilor 
care respectă acele practici dintre cele 
două menționate la alineatul (1) care sunt 
importante pentru ei și în funcție de 
conformitatea lor cu articolele 30, 31 și 32.

Or. en

Amendamentul 1387
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere alineatelor (3) și 
(4) și nici aplicării disciplinei financiare, 
reducerile lineare în conformitate cu 
articolul 7 și orice reduceri și penalități 
impuse în temeiul Regulamentului (UE) nr. 
[…] [HZR], statele membre acordă plata 
menționată în prezentul capitol fermierilor 
care respectă acele practici dintre cele trei 
menționate la alineatul (1) care sunt 
importante pentru ei și în funcție de 
conformitatea lor cu articolele 30, 31 și 32.

(2) Fără a aduce atingere alineatelor (3) 
și (4) și nici aplicării disciplinei financiare, 
reducerile lineare în conformitate cu 
articolul 7 și orice reduceri și penalități 
impuse în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. […] [HZR], statele membre acordă 
plata menționată în prezentul capitol 
fermierilor care respectă două dintre 
practicile menționate la alineatul (1) care 
sunt importante pentru ei și în funcție de 
conformitatea lor cu articolele 30, 31 și 32.

Or. fr
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Justificare

O listă mult prea restrictivă, care nu ia în considerare diversitatea agriculturii europene, va 
fi foarte ineficientă. Statul membru ar trebui să poată alege dintr-o listă de măsuri europene 
pe cele care corespund cel mai bine obiectivelor sale. Altfel, există pericolul ridicat ca 
anumiți fermieri sau anumite regiuni să se confrunte cu costuri excesive de punere în 
aplicare, ceea ce va conduce în mod direct la neparticiparea mai multor fermieri.

Amendamentul 1388
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere alineatelor (3) și 
(4) și nici aplicării disciplinei financiare, 
reducerile lineare în conformitate cu 
articolul 7 și orice reduceri și penalități 
impuse în temeiul Regulamentului (UE) nr. 
[…] [HZR], statele membre acordă plata 
menționată în prezentul capitol fermierilor 
care respectă acele practici dintre cele trei 
menționate la alineatul (1) care sunt 
importante pentru ei și în funcție de 
conformitatea lor cu articolele 30, 31 și 32.

(2) Fără a aduce atingere alineatelor (3) 
și (4) și nici aplicării disciplinei financiare, 
reducerilor lineare în conformitate cu 
articolul 7 și oricăror reduceri și penalități 
impuse în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. […] [HZR], statele membre pot acorda, 
la nivel național sau regional, plata 
menționată în prezentul capitol fermierilor 
care respectă acele practici dintre cele trei 
menționate la alineatul (1) care sunt 
importante pentru ei și în funcție de 
conformitatea lor cu articolele 30, 31 și 32.

Or. en

Amendamentul 1389
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere alineatelor (3) și 
(4) și nici aplicării disciplinei financiare, 
reducerile lineare în conformitate cu 
articolul 7 și orice reduceri și penalități 

(2) Fără a aduce atingere alineatelor (3) 
și (4) și nici aplicării disciplinei financiare, 
reducerilor lineare în conformitate cu 
articolul 7 și oricăror reduceri și penalități 
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impuse în temeiul Regulamentului (UE) nr. 
[…] [HZR], statele membre acordă plata 
menționată în prezentul capitol fermierilor 
care respectă acele practici dintre cele trei 
menționate la alineatul (1) care sunt 
importante pentru ei și în funcție de 
conformitatea lor cu articolele 30, 31 și 32.

impuse în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. […] [HZR], statele membre pot acorda, 
la nivel național sau regional, plata 
menționată în prezentul capitol fermierilor 
care respectă acele practici dintre cele trei 
menționate la alineatul (1) care sunt 
importante pentru ei și în funcție de 
conformitatea lor cu articolele 30, 31 și 32.

Or. en

Amendamentul 1390
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere alineatelor (3) și 
(4) și nici aplicării disciplinei financiare, 
reducerile lineare în conformitate cu 
articolul 7 și orice reduceri și penalități 
impuse în temeiul Regulamentului (UE) nr. 
[…] [HZR], statele membre acordă plata 
menționată în prezentul capitol fermierilor 
care respectă acele practici dintre cele trei 
menționate la alineatul (1) care sunt 
importante pentru ei și în funcție de 
conformitatea lor cu articolele 30, 31 și 32.

(2) Fără a aduce atingere alineatelor (3) 
și (4) și nici aplicării disciplinei financiare, 
reducerilor lineare în conformitate cu 
articolul 7 și oricăror reduceri și penalități 
impuse în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. […] [HZR], statele membre acordă 
plata suplimentară menționată în prezentul 
capitol fermierilor care respectă acele 
practici dintre cele trei menționate la 
alineatul (1) care sunt importante pentru ei 
și în funcție de conformitatea lor cu 
articolele 30, 31 și 32.

Or. en

Amendamentul 1391
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere alineatelor (3) și (2) Fără a aduce atingere alineatelor (3) 
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(4) și nici aplicării disciplinei financiare, 
reducerile lineare în conformitate cu 
articolul 7 și orice reduceri și penalități 
impuse în temeiul Regulamentului (UE) nr. 
[…] [HZR], statele membre acordă plata 
menționată în prezentul capitol fermierilor 
care respectă acele practici dintre cele trei 
menționate la alineatul (1) care sunt 
importante pentru ei și în funcție de 
conformitatea lor cu articolele 30, 31 și 32.

și (4) și nici aplicării disciplinei financiare, 
reducerilor lineare în conformitate cu 
articolul 7 și oricăror reduceri și penalități 
impuse în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. […] [HZR], statele membre acordă 
plata suplimentară menționată în prezentul 
capitol fermierilor care respectă acele 
practici dintre cele trei menționate la 
alineatul (1) care sunt importante pentru ei 
și în funcție de conformitatea lor cu 
articolele 30, 31 și 32.

Or. en

Amendamentul 1392
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere alineatelor (3) și 
(4) și nici aplicării disciplinei financiare,
reducerile lineare în conformitate cu 
articolul 7 și orice reduceri și penalități 
impuse în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. […] [HZR], statele membre acordă 
plata menționată în prezentul capitol 
fermierilor care respectă acele practici 
dintre cele trei menționate la alineatul (1) 
care sunt importante pentru ei și în funcție 
de conformitatea lor cu articolele 30, 31 și 
32.

(2) Fără a aduce atingere alineatelor (3) și 
(4) și nici aplicării disciplinei financiare și
reducerilor lineare în conformitate cu 
articolul 7, statele membre acordă plata 
menționată în prezentul capitol fermierilor 
care respectă acele practici dintre cele trei 
menționate la alineatul (1) și în funcție de 
conformitatea lor cu articolele 30, 31, 32 și 
32a.

Or. es

Amendamentul 1393
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere alineatelor (3) și 
(4) și nici aplicării disciplinei financiare, 
reducerile lineare în conformitate cu
articolul 7 și orice reduceri și penalități 
impuse în temeiul Regulamentului (UE) nr. 
[…] [HZR], statele membre acordă plata 
menționată în prezentul capitol fermierilor 
care respectă acele practici dintre cele trei 
menționate la alineatul (1) care sunt 
importante pentru ei și în funcție de 
conformitatea lor cu articolele 30, 31 și 32.

(2) Fără a aduce atingere alineatelor (3) 
și (4) și nici aplicării disciplinei financiare, 
reducerilor lineare în conformitate cu 
articolul 7 și oricăror reduceri și penalități 
impuse în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. […] [HZR], statele membre acordă 
plata menționată în prezentul capitol 
fermierilor care respectă practicile
menționate la alineatul (1) care sunt 
importante pentru ei și în funcție de 
conformitatea lor cu articolele 30, 31 și 32.

Or. es

Amendamentul 1394
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere alineatelor (3) și 
(4) și nici aplicării disciplinei financiare, 
reducerile lineare în conformitate cu 
articolul 7 și orice reduceri și penalități 
impuse în temeiul Regulamentului (UE) nr. 
[…] [HZR], statele membre acordă plata 
menționată în prezentul capitol fermierilor 
care respectă acele practici dintre cele trei
menționate la alineatul (1) care sunt 
importante pentru ei și în funcție de 
conformitatea lor cu articolele 30, 31 și 32.

(2) Fără a aduce atingere alineatelor (3) 
și (4) și nici aplicării disciplinei financiare, 
reducerilor lineare în conformitate cu 
articolul 7 și oricăror reduceri și penalități 
impuse în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. […] [HZR], statele membre acordă 
plata menționată în prezentul capitol 
fermierilor care respectă acele practici 
menționate la alineatul (1) care sunt 
importante pentru ei și în funcție de 
conformitatea lor cu articolele 30, 31 și 32.

Or. en

Amendamentul 1395
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere alineatelor (3) și 
(4) și nici aplicării disciplinei financiare, 
reducerile lineare în conformitate cu 
articolul 7 și orice reduceri și penalități 
impuse în temeiul Regulamentului (UE) nr. 
[…] [HZR], statele membre acordă plata 
menționată în prezentul capitol fermierilor 
care respectă acele practici dintre cele trei 
menționate la alineatul (1) care sunt 
importante pentru ei și în funcție de 
conformitatea lor cu articolele 30, 31 și 32.

(2) Fără a aduce atingere alineatelor (3) 
și (4) și nici aplicării disciplinei financiare, 
reducerilor lineare în conformitate cu 
articolul 7 și oricăror reduceri și penalități 
impuse în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. […] [HZR], statele membre acordă 
plata menționată în prezentul capitol 
fermierilor care respectă acele practici 
dintre cele trei menționate la alineatul (1) 
care sunt importante pentru îmbunătățirea 
practicilor lor agricole și de gestionare a 
mediului înconjurător, în conformitate cu 
alineatul (1) și în funcție de conformitatea 
lor cu articolele 30, 31 și 32.

Or. en

Amendamentul 1396
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere alineatelor (3) și 
(4) și nici aplicării disciplinei financiare, 
reducerile lineare în conformitate cu 
articolul 7 și orice reduceri și penalități 
impuse în temeiul Regulamentului (UE) nr. 
[…] [HZR], statele membre acordă plata 
menționată în prezentul capitol fermierilor 
care respectă acele practici dintre cele trei
menționate la alineatul (1) care sunt 
importante pentru ei și în funcție de 
conformitatea lor cu articolele 30, 31 și 32.

(2) Fără a aduce atingere alineatelor (3) și 
(4) și nici aplicării disciplinei financiare, 
reducerilor lineare în conformitate cu 
articolul 7 și oricăror reduceri și penalități 
impuse în temeiul Regulamentului (UE) nr. 
[…] [HZR], statele membre acordă plata 
menționată în prezentul capitol fermierilor 
care respectă acele practici dintre cele trei 
menționate la alineatul (1) care sunt 
importante pentru ei, care îndeplinesc 
cerințe suplimentare privind o bună 
guvernare ecologică și în funcție de 
conformitatea lor cu articolele 30, 31 și 32.

Or. es
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Amendamentul 1397
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere alineatelor (3) și 
(4) și nici aplicării disciplinei financiare, 
reducerile lineare în conformitate cu 
articolul 7 și orice reduceri și penalități 
impuse în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. […] [HZR], statele membre acordă 
plata menționată în prezentul capitol 
fermierilor care respectă acele practici
dintre cele trei menționate la alineatul (1) 
care sunt importante pentru ei și în funcție 
de conformitatea lor cu articolele 30, 31 și 
32.

(2) Fără a aduce atingere alineatelor (3) 
și (4) și nici aplicării disciplinei financiare, 
reducerilor lineare în conformitate cu 
articolul 7, statele membre acordă plata 
menționată în prezentul capitol fermierilor 
care respectă cerințele menționate la 
alineatul (1) care sunt importante pentru ei 
și în funcție de conformitatea lor cu 
articolele 29, 30, 31 și 32.

Or. en

Amendamentul 1398
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere alineatelor (3) și 
(4) și nici aplicării disciplinei financiare, 
reducerile lineare în conformitate cu 
articolul 7 și orice reduceri și penalități 
impuse în temeiul Regulamentului (UE) nr. 
[…] [HZR], statele membre acordă plata 
menționată în prezentul capitol fermierilor 
care respectă acele practici dintre cele trei 
menționate la alineatul (1) care sunt 
importante pentru ei și în funcție de 
conformitatea lor cu articolele 30, 31 și 32.

(2) Fără a aduce atingere alineatelor (3) 
și (4) și nici aplicării disciplinei financiare, 
reducerilor lineare în conformitate cu 
articolul 7 și oricăror reduceri și penalități 
impuse în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. […] [HZR], statele membre acordă 
plata menționată în prezentul capitol 
fermierilor care respectă acele practici 
dintre cele trei menționate la alineatul (1) 
care sunt importante pentru ei și în funcție 
de conformitatea lor cu 
articolele 30, 31, 32, 32a, 32b și/sau 32c.
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Or. en

Amendamentul 1399
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere alineatelor (3) și 
(4) și nici aplicării disciplinei financiare, 
reducerile lineare în conformitate cu 
articolul 7 și orice reduceri și penalități 
impuse în temeiul Regulamentului (UE) nr. 
[…] [HZR], statele membre acordă plata 
menționată în prezentul capitol fermierilor 
care respectă acele practici dintre cele trei 
menționate la alineatul (1) care sunt 
importante pentru ei și în funcție de 
conformitatea lor cu articolele 30, 31 și 32.

(2) Fără a aduce atingere alineatelor (3) 
și (4) și nici aplicării disciplinei financiare, 
reducerilor lineare în conformitate cu 
articolul 7 și oricăror reduceri și penalități 
impuse în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. […] [HZR], statele membre acordă 
plata menționată în prezentul capitol 
fermierilor care respectă acele practici 
menționate la alineatul (1) care sunt 
importante pentru ei și în funcție de 
conformitatea lor cu articolele 30, 31 și 32.
Reducerile și penalitățile impuse pentru 
aceste plăți în temeiul Regulamentului 
(UE) nr. […] [HZR] nu trebuie să 
depășească sub nicio formă valoarea 
plăților.

Or. es

Justificare

S-a adăugat un al doilea paragraf, astfel încât orice reduceri și penalități impuse pentru 
nerespectarea cerințelor privind plățile de ecologizare să se aplice doar acestei componente 
de asistență și să nu afecteze alte componente sau valoarea plății de bază.

Amendamentul 1400
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Reducerile și penalitățile impuse 
pentru aceste plăți în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR] nu 
trebuie să depășească sub nicio formă 
valoarea plăților.

Or. es

Amendamentul 1401
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Reducerile și penalitățile impuse 
pentru aceste plăți în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR] nu 
trebuie să depășească sub nicio formă 
valoarea plăților.

Or. es

Amendamentul 1402
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pe parcursul primilor doi ani de 
punere în aplicare a prezentului 
regulament, fermierii trebuie să aplice 
doar una dintre cele trei practici agricole 
în beneficiul climei și mediului 
menționate în acest capitol.

Or. fr
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Amendamentul 1403
Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Orice eventuală sancțiune impusă de 
nerespectarea articolelor 30, 31 și 32 
poate depăși plata menționată în prezentul 
capitol. Orice reducere sau orice 
penalități impuse de o astfel de 
nerespectare rămân pe teritoriul statelor 
membre și regiunilor din care provin.

Or. en

Justificare

Plata pentru ecologizare trebuie să fie asociată în mod strict plății de bază, întrucât este 
important ca toți fermierii care beneficiază de fonduri UE să respecte standarde minime 
privind mediul înconjurător, pentru a asigura aprovizionarea întregii Uniuni cu bunuri 
publice de mediu.

Amendamentul 1404
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fermierii ale căror exploatații se află 
integral sau parțial în zone care fac 
obiectul Directivei 92/43/CEE sau al 
Directivei 2009/147/CE au dreptul la plata 
menționată în prezentul capitol, cu 
condiția să aplice practicile menționate în 
prezentul capitol, în măsura în care 
practicile respective sunt compatibile, în 
exploatația în cauză, cu obiectivele 

eliminat
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directivelor menționate.

Or. es

Amendamentul 1405
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fermierii ale căror exploatații se află 
integral sau parțial în zone care fac obiectul 
Directivei 92/43/CEE sau al Directivei 
2009/147/CE au dreptul la plata menționată 
în prezentul capitol, cu condiția să aplice 
practicile menționate în prezentul capitol, 
în măsura în care practicile respective 
sunt compatibile, în exploatația în cauză, 
cu obiectivele directivelor menționate.

(3) Fermierii ale căror exploatații se află 
integral sau parțial în zone care fac obiectul 
Directivei 92/43/CEE sau al 
Directivei 2009/147/CE și fermierii care 
beneficiază de plăți pentru agromediu și 
climă în conformitate cu articolul 29 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR] au 
dreptul ipso facto la plata menționată în 
prezentul capitol pentru suprafețele lor 
eligibile în conformitate cu aceste criterii.

Or. es

Amendamentul 1406
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fermierii ale căror exploatații se află 
integral sau parțial în zone care fac obiectul 
Directivei 92/43/CEE sau al Directivei 
2009/147/CE au dreptul la plata menționată 
în prezentul capitol, cu condiția să aplice 
practicile menționate în prezentul capitol,
în măsura în care practicile respective 
sunt compatibile, în exploatația în cauză, 
cu obiectivele directivelor menționate.

(3) Fermierii ale căror exploatații se află 
integral sau parțial în zone care fac obiectul 
Directivei 92/43/CEE sau al 
Directivei 2009/147/CE și fermierii care 
beneficiază de plăți pentru agromediu și 
climă în conformitate cu articolul 29 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR] au 
dreptul ipso facto la plata menționată în 
prezentul capitol pentru suprafețele lor 
eligibile în conformitate cu aceste criterii.
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Or. es

Justificare

Fermele situate în zonele protejate Natura 2000 sunt supuse unor limite stricte în ceea ce 
privește capacitatea lor de producție, care conduc deseori la costuri suplimentare și pierderi 
de profituri. Fermierii care au obligații de protecție a mediului și climei trebuie să 
îndeplinească criterii de furnizare a bunurilor publice de mediu care sunt mai stricte decât 
cerințele de ecocondiționalitate.

Amendamentul 1407
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fermierii ale căror exploatații se află 
integral sau parțial în zone care fac obiectul 
Directivei 92/43/CEE sau al Directivei 
2009/147/CE au dreptul la plata menționată 
în prezentul capitol, cu condiția să aplice 
practicile menționate în prezentul capitol, 
în măsura în care practicile respective 
sunt compatibile, în exploatația în cauză, 
cu obiectivele directivelor menționate.

(3) Fermierii ale căror exploatații se află 
integral sau parțial în zone care fac obiectul 
Directivei 92/43/CEE sau al 
Directivei 2009/147/CE și fermierii care 
beneficiază de plăți pentru agromediu și 
climă în conformitate cu articolul 29 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR] au 
dreptul ipso facto la plata menționată în 
prezentul capitol pentru suprafețele lor 
eligibile în conformitate cu aceste criterii.

Or. es

Justificare

Amendament formulat în conformitate cu criteriul potrivit căruia exploatațiile supuse 
restricțiilor de mediu trebuie să beneficieze automat de plăți de ecologizare.

Amendamentul 1408
Astrid Lulling

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

(3) Fermierii ale căror exploatații se află 
integral sau parțial în zone care fac obiectul 
Directivei 92/43/CEE sau al Directivei 
2009/147/CE au dreptul la plata menționată 
în prezentul capitol, cu condiția să aplice 
practicile menționate în prezentul capitol, 
în măsura în care practicile respective 
sunt compatibile, în exploatația în cauză, 
cu obiectivele directivelor menționate.

(3) Fermierii ale căror exploatații se află 
integral sau parțial în zone care fac obiectul 
Directivei 92/43/CEE sau al 
Directivei 2009/147/CE sau în zone 
protejate care fac obiectul 
Directivei 2000/60 sau în zone protejate 
care fac obiectul legislației naționale 
privind protecția mediului au dreptul la 
plata menționată în prezentul capitol.

Or. en

Amendamentul 1409
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fermierii ale căror exploatații se află 
integral sau parțial în zone care fac obiectul 
Directivei 92/43/CEE sau al Directivei 
2009/147/CE au dreptul la plata menționată 
în prezentul capitol, cu condiția să aplice 
practicile menționate în prezentul capitol, 
în măsura în care practicile respective 
sunt compatibile, în exploatația în cauză, 
cu obiectivele directivelor menționate.

(3) Fermierii ale căror exploatații se află 
integral sau parțial în zone care fac obiectul 
Directivei 92/43/CEE sau al 
Directivei 2009/147/CE au dreptul la plata 
menționată în prezentul capitol, în funcție 
de suprafața din exploatația lor care intră 
sub incidența Directivei 92/43/CEE sau a 
Directivei 2009/147/CE.

Or. fr

Justificare

Suprafețele care intră sub incidența Directivei 92/43/CEE sau a Directivei 2009/147/CE 
implică utilizarea de practici în beneficiul mediului și biodiversității. Acestea includ 
Natura 2000 în contextul ecologizării, ceea ce demonstrează în mod clar angajamentul PAC 
de a conserva habitatele și speciile în cadrul UE.

Amendamentul 1410
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
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Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fermierii ale căror exploatații se află 
integral sau parțial în zone care fac obiectul 
Directivei 92/43/CEE sau al Directivei 
2009/147/CE au dreptul la plata menționată 
în prezentul capitol, cu condiția să aplice 
practicile menționate în prezentul capitol, 
în măsura în care practicile respective 
sunt compatibile, în exploatația în cauză, 
cu obiectivele directivelor menționate.

(3) Fermierii ale căror exploatații se află 
integral sau parțial în zone care fac obiectul 
Directivei 92/43/CEE sau al 
Directivei 2009/147/CE au dreptul la plata 
menționată în prezentul capitol.

Or. en

Amendamentul 1411
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia aprobă propunerile statelor 
membre și ale regiunilor menționate la 
alineatul anterior, în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 56.

Or. es

Amendamentul 1412
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Fermierii ale căror exploatații se află 
integral sau parțial în zone din cadrul 
rețelei Natura 2000 sau în zone de 
conservare a naturii au dreptul ipso facto
la plata menționată în acest capitol.

Or. pt

Amendamentul 1413
Agnès Le Brun

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Fermierii care își înscriu exploatația 
într-un sistem național cu valoare 
ecologică recunoscută beneficiază de 
plata menționată în acest capitol, în cazul 
în care Comisia aprobă în mod explicit 
acest lucru.

Or. fr

Amendamentul 1414
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii care îndeplinesc condițiile 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în ceea 
ce privește agricultura ecologică au 
dreptul ipso facto la plata menționată în 
prezentul capitol.

Fermierii au dreptul ipso facto la plata 
menționată în prezentul capitol, dacă 
îndeplinesc oricare dintre următoarele 
criterii „ecologic prin definiție”:
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- fermieri membri ai schemelor pentru 
agromediu, în conformitate cu articolul 29 
din Regulamentul (UE) nr. […] [RDR]; 
sau
- fermieri organici, în conformitate cu 
articolul 30 din Regulamentul (UE) 
nr. […] [RDR]; sau
- fermieri a căror exploatație este 
certificată în cadrul schemelor naționale 
de certificare ecologică, aprobate de către 
Comisie ca având un impact ecologic cel 
puțin echivalent cu criteriile de 
ecologizare de bază; sau
- fermieri cu cel puțin 70 % din suprafața 
agricolă eligibilă acoperită de pajiști 
permanente.

Or. en

Amendamentul 1415
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii care îndeplinesc condițiile 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în ceea ce 
privește agricultura ecologică au dreptul 
ipso facto la plata menționată în prezentul 
capitol.

Fermierii au dreptul ipso facto la plata 
menționată în prezentul capitol, dacă fac 
parte din următoarele categorii:

- fermieri care îndeplinesc condițiile 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în ceea ce 
privește agricultura ecologică sau

- beneficiari ai plăților pentru agromediu 
și climă stabilite în conformitate cu 
articolul 29 din Regulamentul (UE) 
nr. […] [RDR];
- ferme situate în zone care fac parte din 
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rețeaua Natura 2000;
- ferme în care domină pajiștile și 
pășunile;
- ferme certificate în cadrul schemelor 
naționale sau regionale de certificare 
ecologică;
- teritorii naționale specifice (zone 
carstice, lunci etc.).

Or. en

Amendamentul 1416
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii care îndeplinesc condițiile 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în ceea 
ce privește agricultura ecologică au 
dreptul ipso facto la plata menționată în 
prezentul capitol.

Fermierii au dreptul ipso facto la plata 
menționată în prezentul capitol, dacă 
îndeplinesc oricare dintre următoarele 
criterii „ecologic prin definiție”:

- fermieri membri ai schemelor pentru 
agromediu, în conformitate cu 
articolul 29 din Regulamentul (UE) 
nr. […] [RDR] sau cu legislația națională 
echivalentă; sau
- fermieri membri ai schemelor de 
biodiversitate, în conformitate cu 
legislația națională; sau
- fermieri organici, în conformitate cu 
articolul 30 din Regulamentul (UE) 
nr. […] [RDR]; sau
- fermieri a căror exploatație este 
certificată conform sistemelor naționale 
de certificare ecologică, aprobate de către 
Comisie ca având un impact ecologic cel 
puțin echivalent cu criteriile de 
ecologizare de bază; sau
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- fermieri cu cel puțin 70 % din suprafața 
agricolă eligibilă acoperită de pajiști 
permanente.

Or. en

Amendamentul 1417
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii care îndeplinesc condițiile 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în ceea ce 
privește agricultura ecologică au dreptul 
ipso facto la plata menționată în prezentul 
capitol.

Fermierii au dreptul ipso facto la plata 
menționată în prezentul capitol, dacă fac 
parte din următoarele categorii:

- fermieri care îndeplinesc condițiile 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în ceea ce 
privește agricultura ecologică sau

- beneficiari ai anumitor plăți pentru 
agromediu și climă în conformitate cu 
articolul 29 din Regulamentul (UE) 
nr. […] [RDR] sau
- beneficiari ai unui sistem național sau 
regional de certificare cu valoare 
ecologică sau
- fermieri ale căror suprafețe eligibile 
sunt acoperite cu pajiști permanente de 
pajiști permanente în proporție de cel 
puțin 50 %.

Or. de

Amendamentul 1418
Sandra Kalniete, Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas 
Saudargas, Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii care îndeplinesc condițiile 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în ceea 
ce privește agricultura ecologică au 
dreptul ipso facto la plata menționată în 
prezentul capitol.

Fermierii au dreptul ipso facto la plata 
menționată în prezentul capitol, dacă fac 
parte din următoarele categorii:        -
fermieri care dețin cel puțin 20 % din 

zonele forestiere;

- fermieri cu cel puțin 50 % din suprafața 
agricolă eligibilă acoperită de pajiști 
permanente;
- fermieri certificați 100 % ca folosind 
metode agricole durabile, inclusiv în ceea 
ce privește agricultura integrată.

Or. en

Amendamentul 1419
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii care îndeplinesc condițiile 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în ceea ce 
privește agricultura ecologică au dreptul 
ipso facto la plata menționată în prezentul 
capitol.

Fermierii au dreptul ipso facto la plata 
menționată în prezentul capitol, dacă fac 
parte din următoarele categorii:

- terenul arabil al exploatației acoperă 
mai puțin de 15 hectare, sau
- zonele Natura 2000 acoperă peste 50 % 
din terenul agricol al exploatației, sau
- zonele care intră sub incidența 
măsurilor de agromediu și climatice, în 
conformitate cu articolul 29 din 
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Regulamentul (UE) nr. […] [RDR] 
acoperă peste 50 % din terenul agricol al 
exploatației;
- fermieri care îndeplinesc condițiile 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în ceea ce 
privește agricultura ecologică.

Or. en

Amendamentul 1420
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii care îndeplinesc condițiile 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în ceea ce 
privește agricultura ecologică au dreptul 
ipso facto la plata menționată în prezentul 
capitol.

Fermierii au dreptul ipso facto la plata 
menționată în prezentul capitol, dacă fac 
parte din următoarele categorii:

– fermieri care îndeplinesc condițiile 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în ceea ce 
privește agricultura ecologică sau

– beneficiari ai plăților pentru agromediu 
și climă stabilite în conformitate cu 
articolul 29 din Regulamentul (UE) 
nr. […] [RDR] sau
- fermieri care dețin culturi cu o 
importanță ecologică și peisagistică 
ridicată.

Or. it

Amendamentul 1421
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii care îndeplinesc condițiile 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în ceea ce 
privește agricultura ecologică au dreptul 
ipso facto la plata menționată în prezentul 
capitol.

Fermierii au dreptul ipso facto la plata 
menționată în prezentul capitol, dacă fac 
parte din cel puțin una dintre următoarele 
categorii:

- fermieri care îndeplinesc condițiile 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în ceea ce 
privește agricultura ecologică;

- fermieri care respectă cerințele 
prevăzute în schemele naționale sau 
regionale certificate, recunoscute în mod 
independent, privind beneficiile de mediu 
și climatice.

Or. en

Justificare

Includerea schemelor certificate drept „ecologice prin definiție” va stimula dezvoltarea 
acestor scheme, care abordează atât problema pierderii biodiversității, cât și schimbările 
climatice. Aceasta va conduce la dezvoltarea unei agriculturi mai durabile și cu o utilizare 
mai eficientă a resurselor.

Amendamentul 1422
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii care îndeplinesc condițiile 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în ceea ce 
privește agricultura ecologică au dreptul 
ipso facto la plata menționată în prezentul 
capitol.

Fermierii au dreptul ipso facto la plata 
menționată în prezentul capitol, dacă fac 
parte din următoarele categorii: –
fermieri care îndeplinesc condițiile 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în ceea ce 
privește agricultura ecologică sau
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– beneficiari ai plăților pentru agromediu 
și climă stabilite în conformitate cu 
articolul 29 din Regulamentul (UE) 
nr. […] [RDR];
– fermieri cu suprafețe rezervate pentru 
pășuni permanente sau folosite pentru 
cultivarea de culturi permanente, 
leguminoase sau aflate sub apă;
– beneficiari care dețin suprafețe situate 
în rețeaua Natura 2000.

Or. es

Justificare

Ar trebui recunoscută valoarea ecologică intrinsecă a anumitor culturi sau sisteme de 
producție care ar trebui, prin definiție, să facă obiectul componentei de ecologizare, fără 
necesitatea unor practici suplimentare. Pășunile permanente combat eroziunea și 
deșertificarea prin fixarea dioxidului de carbon și conservarea peisajului. Cultivarea orezului 
joacă un rol fundamental în conservarea florei și faunei din zonele umede etc.

Amendamentul 1423
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii care îndeplinesc condițiile 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în ceea ce 
privește agricultura ecologică au dreptul 
ipso facto la plata menționată în prezentul 
capitol.

Fermierii au dreptul ipso facto la plata 
menționată în prezentul capitol, dacă fac 
parte din următoarele categorii: –
fermieri care îndeplinesc condițiile 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în ceea ce 
privește agricultura ecologică sau

– beneficiari ai plăților pentru agromediu 
și climă stabilite în conformitate cu 
articolul 39 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 și/sau 
articolul 29 din Regulamentul (UE) 
nr. […] [RDR] sau
– beneficiari ai plăților pentru 
măsurile/acțiunile prevăzute în normele 
ecologice aplicabile programelor 
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operaționale durabile în cadrul OCP 
unice.
Primul paragraf se aplică numai 
unităților unei exploatații care sunt 
utilizate pentru producția ecologică în 
conformitate cu articolul 11 din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 sau care 
intră sub incidența măsurilor de 
agromediu și climatice în conformitate cu 
articolul 39 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 și/sau 
articolul 29 din Regulamentul (UE) 
nr. [...] [RDR] sau a măsurilor/acțiunilor 
prevăzute de normele ecologice aplicabile 
programelor operaționale durabile în 
cadrul OCP unice.

Or. it

Amendamentul 1424
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii care îndeplinesc condițiile 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în ceea ce 
privește agricultura ecologică au dreptul 
ipso facto la plata menționată în prezentul 
capitol.

Fermierii au dreptul ipso facto la plata 
menționată în prezentul capitol, dacă fac 
parte din următoarele categorii: –
fermieri care îndeplinesc condițiile 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în ceea ce 
privește agricultura ecologică sau
– beneficiari ai plăților pentru agromediu 
și climă stabilite în conformitate cu 
articolul 39 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 și/sau 
articolul 29 din Regulamentul (UE) 
nr. […] [RDR];
– fermieri care respectă normele ecologice 
aplicabile programelor operaționale 
durabile în cadrul OCP unice sau 
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normele naționale de agromediu. 

Or. it

Amendamentul 1425
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii care îndeplinesc condițiile 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în ceea ce 
privește agricultura ecologică au dreptul 
ipso facto la plata menționată în prezentul 
capitol.

Fermierii au dreptul ipso facto la plata 
menționată în prezentul capitol, dacă fac 
parte din următoarele categorii: –
fermieri care îndeplinesc condițiile 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în ceea ce 
privește agricultura ecologică sau
– beneficiari ai plăților pentru agromediu 
și climă stabilite în conformitate cu 
articolul 39 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 și/sau 
articolul 29 din Regulamentul (UE) 
nr. […] [RDR].

Or. it

Amendamentul 1426
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii care îndeplinesc condițiile 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în ceea ce 
privește agricultura ecologică au dreptul 
ipso facto la plata menționată în prezentul 
capitol.

Fermierii au dreptul ipso facto la plata 
menționată în prezentul capitol, dacă fac 
parte din următoarele categorii:
– fermieri care îndeplinesc condițiile 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în ceea ce 
privește agricultura ecologică;
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– beneficiari ai plăților pentru agromediu 
și climă stabilite în conformitate cu 
articolul 29 din Regulamentul (UE) 
nr. […] [RDR];
– fermieri care dețin terenuri cultivate cu 
culturi permanente; sau
– fermieri ale căror exploatații sunt 
formate, în proporție de cel puțin 75 %, 
din pajiști permanente sau din zone aflate 
în regiuni care fac obiectul 
Directivei 92/43/CEE sau al 
Directivei 2009/147/CE.

Or. bg

Amendamentul 1427
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii care îndeplinesc condițiile 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în ceea ce 
privește agricultura ecologică au dreptul 
ipso facto la plata menționată în prezentul 
capitol.

Fermierii care îndeplinesc cel puțin una 
dintre condițiile prevăzute la literele (a)-
(c) de mai jos au dreptul ipso facto la 
plata menționată în prezentul capitol.

(a) Condițiile prevăzute la articolul 29 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) 
nr. 834/2007 în ceea ce privește agricultura 
ecologică;

(b) Participarea la un program de măsuri 
de agromediu și climatice, în conformitate 
cu articolul 39 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. 1698/2005 sau cu 
articolul 29 alineatul (2) din 
Regulamentul RDP. Măsura în care 
exploatația trebuie să fie supusă 
diferitelor măsuri/operațiuni este 
prevăzută în program;
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(c) Participarea la scheme terțe de 
certificare pentru agricultură. Sistemul de 
certificare este stabilit de statul membru și 
comunicat Comisiei.

Or. en

Amendamentul 1428
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Riikka Manner, Petri Sarvamaa, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii care îndeplinesc condițiile 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în ceea ce 
privește agricultura ecologică au dreptul 
ipso facto la plata menționată în prezentul 
capitol.

Fermierii au dreptul ipso facto la plata 
menționată în prezentul capitol, dacă fac 
parte din următoarele categorii:

- fermieri care îndeplinesc condițiile 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în ceea ce 
privește agricultura ecologică sau
- fermieri care îndeplinesc cerințele 
schemelor de agromediu și climatice, care 
depășesc cerințele de ecologizare.

Or. en

Amendamentul 1429
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii care îndeplinesc condițiile 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din 

Fermierii care îndeplinesc condițiile 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din 



AM\909517RO.doc 93/177 PE494.483v01-00

RO

Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în ceea ce 
privește agricultura ecologică au dreptul 
ipso facto la plata menționată în prezentul 
capitol.

Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în ceea ce 
privește agricultura ecologică și la 
articolul 27 din Regulamentul (CE) 
nr. 1698/2005 în ceea ce privește 
angajamentele de agromediu au dreptul 
ipso facto la plata menționată în prezentul 
capitol, fără ca acest lucru să aducă 
atingere plăților efectuate în conformitate 
cu articolul 27 din Regulamentul (CE) 
nr. 1698/2005.

Or. en

Justificare

Fermierii care respectă schemele de agromediu ar trebui să fie eligibili pentru plata de 
ecologizare.

Amendamentul 1430
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii care îndeplinesc condițiile 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în ceea ce 
privește agricultura ecologică au dreptul 
ipso facto la plata menționată în prezentul 
capitol.

Fermierii care îndeplinesc condițiile 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în ceea ce 
privește agricultura ecologică și fermierii a 
căror suprafață eligibilă agricolă este 
utilizată pentru cultivarea de iarbă sau 
este acoperită în proporție de peste 50 % 
de pășuni au dreptul ipso facto la plata 
menționată în prezentul capitol.

Or. de

Justificare

Astfel, este recunoscută valoarea deosebită a pășunilor pentru obiectivele de protecție a 
climei și mediului înconjurător.

Amendamentul 1431
Csaba Sándor Tabajdi
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii care îndeplinesc condițiile 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în ceea ce 
privește agricultura ecologică au dreptul 
ipso facto la plata menționată în prezentul 
capitol.

Fermierii care îndeplinesc condițiile 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în ceea ce 
privește agricultura ecologică sau 
principiile generale ale gestionării 
integrate a dăunătorilor, prevăzute în 
anexa III la Regulamentul (CE) 
nr. 128/2009 au dreptul ipso facto la plata 
menționată în prezentul capitol.

Or. en

Amendamentul 1432
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii care îndeplinesc condițiile 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în ceea ce 
privește agricultura ecologică au dreptul 
ipso facto la plata menționată în prezentul 
capitol.

Fermierii care îndeplinesc condițiile 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în ceea ce 
privește agricultura ecologică au dreptul 
ipso facto la plata menționată în prezentul 
capitol. Această recunoaștere se aplică și 
în cazul fermierilor ale căror exploatații 
agricole sunt situate în zone de protecție a 
mediului recunoscute de către statele 
membre la nivel național sau regional, 
precum și în cazul zonelor agricole care 
beneficiază de angajamente de agromediu 
în cadrul programelor de dezvoltare 
rurală.

Or. fr
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Amendamentul 1433
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Producția agricolă ecologică în 
conformitate cu articolul 29 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE) nr. 834/2007;

Or. de

Amendamentul 1434
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii care în cadrul fermei lor 
respectă alte sisteme agro-ecologice, care 
contribuie în mod semnificativ la 
reducerea utilizării pesticidelor, la 
menținerea și creșterea fertilității solului 
și la atenuarea schimbărilor climatice.

Or. en

Amendamentul 1435
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii cu peste 70 % din suprafața 
agricolă eligibilă acoperită de pajiști sau 
fermierii a căror exploatație este 
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certificată în conformitate cu scheme 
naționale sau regionale de certificare 
ecologică au dreptul ipso facto la plata 
menționată în prezentul capitol.

Or. en

Amendamentul 1436
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf se aplică doar unităților 
dintr-o fermă care respectă cerințele 
prevăzute la literele (a), (b), (c) sau (d).

Or. de

Amendamentul 1437
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii ale căror zone eligibile, astfel 
cum sunt definite la articolul 26 
alineatul (1), sunt constituite în proporție 
de cel puțin 75 % din pajiști permanente 
au dreptul ipso facto la plata menționată 
în prezentul capitol.

Or. en

Justificare

Fermele care sunt constituite în proporție de cel puțin 75 % din pajiști permanente ar trebui 
considerate ecologice prin definiție. Acestea sunt ferme în care predomină pășunile și în care 
se cultivă cantități mici de cereale. Supunerea acestor ferme la cerințele de ecologizare va 
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încuraja monocultura ierbii și va conduce la costuri administrative disproporționate.

Amendamentul 1438
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la prevederile 
alineatului (1), statele membre pot hotărî 
să acorde plata menționată în prezentul 
capitol fermierilor în cazul cărora observă 
practici agricole în beneficiul climei și al 
mediului înconjurător, astfel cum sunt 
definite de statul membru respectiv. Astfel 
de practici au o valoare de mediu și/sau 
climatică echivalentă practicilor 
menționate la alineatul (1).

Or. en

Justificare

Aceasta le va permite statelor membre să finanțeze o schemă de agromediu simplificată în 
cadrul pilonului 1, ca alternativă la măsurile de ecologizare.

Amendamentul 1439
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii cu suprafețe rezervate pentru 
pășuni permanente sau utilizate pentru 
cultivarea de culturi permanente, 
leguminoase sau de orez au dreptul la 
plata suplimentară menționată în acest 
capitol, fără a trebui să aplice practicile 
agricole menționate la alineatul (1) pe 
suprafața respectivă.
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Or. es

Justificare

Acest amendament recunoaște valoarea ecologică intrinsecă a anumitor culturi.

Amendamentul 1440
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dreptul menționat anterior se aplică și în 
cazul fermierilor ale căror suprafețe 
agricole se află în zone de protecție a 
mediului înconjurător recunoscute de 
statele membre, la nivel național sau 
regional, precum și în cazul suprafețelor 
agricole care fac obiectul unor 
angajamente de agromediu în cadrul 
programelor de dezvoltare rurală. 

Or. pt

Amendamentul 1441
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dreptul menționat anterior se aplică și în 
cazul fermierilor ale căror exploatații se 
află integral sau parțial în zone care fac 
obiectul Directivei 92/43/CEE sau al 
Directivei 2009/147/CE și al fermierilor
care beneficiază de plăți pentru 
agromediu și climă în conformitate cu 
articolul 29 din Regulamentul (UE) 
nr. […] [RDR].

Or. es
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Justificare

Las explotaciones agrarias ubicadas en Natura 2000 están sometidas a limitaciones en su 
actividad productiva para su adecuada adaptación a los objetivos de especial conservación 
de estas zonas, y que en muchos casos implican costes adiciones y/o lucros cesantes. Por lo 
tanto, las superficies agrarias en las que se llevan a cabo prácticas de acuerdo con lo 
establecido en las Directivas de aves y hábitats deben ser beneficiarias de forma automática 
del pago verde, sin necesidad de realizar medidas adicionales.De igual manera, se considera 
que deben tener derecho al pago verde de forma automática los agricultores que se acogen a 
las medidas agroambientales y climáticas en virtud del Reglamento de Desarrollo Rural, 
teniendo en cuenta que ya deben realizar unos compromisos para la provisión de bienes 
públicos medioambientales con un nivel de exigencia superior a la condicionalidad.

Amendamentul 1442
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Solicitanții de măsuri de agromediu în 
conformitate cu articolul 29 din 
Propunerea de regulament privind 
dezvoltarea rurală (COM(2011)0627/3);

Or. de

Amendamentul 1443
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermele care fac obiectul unui plan de 
gestionare colectivă care demonstrează 
respectarea solidară a cerințelor de la 
alineatul (1) au, de asemenea, dreptul la 
plata menționată în acest capitol.

Or. es
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Justificare

Amendament formulat în vederea coordonării cu amendamentele formulate la 
considerentul 26a.

Amendamentul 1444
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermele situate în zone muntoase în 
conformitate cu articolul 18 din 
Regulamentul (CE) nr. 1257/1999;

Or. de

Amendamentul 1445
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producția în conformitate cu normele de 
cultivare pentru producția integrată.

Or. de

Amendamentul 1446
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf se aplică numai unităților 
unei exploatații care sunt utilizate pentru 
producția ecologică în conformitate cu 

Primul paragraf se aplică numai unităților 
unei exploatații:
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articolul 11 din Regulamentul (CE) 
nr. 834/2007.

- care sunt utilizate pentru producția 
ecologică în conformitate cu articolul 11 
din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 sau

- care beneficiază de anumite plăți pentru 
agromediu și climă în conformitate cu 
articolul 29 din Regulamentul (UE) 
nr. […] [RDR] sau
- care sunt beneficiare ale unui sistem 
național sau regional de certificare cu 
valoare ecologică sau
- ale căror suprafețe eligibile sunt 
acoperite de pajiști permanente în 
proporție de cel puțin 50 %.

Or. de

Amendamentul 1447
Carlo Fidanza

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf se aplică numai unităților 
unei exploatații care sunt utilizate pentru 
producția ecologică în conformitate cu 
articolul 11 din Regulamentul (CE) 
nr. 834/2007.

Primul paragraf se aplică numai zonelor 
dintr-o exploatație care intră sub 
incidența acțiunilor sau cerințelor 
prevăzute la paragraful respectiv.

Or. it

Amendamentul 1448
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf se aplică numai unităților Primul paragraf se aplică numai zonelor 
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unei exploatații care sunt utilizate pentru 
producția ecologică în conformitate cu 
articolul 11 din Regulamentul (CE) 
nr. 834/2007.

dintr-o exploatație care intră sub 
incidența acțiunilor sau cerințelor 
prevăzute la paragraful respectiv.

Or. it

Amendamentul 1449
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf se aplică numai unităților 
unei exploatații care sunt utilizate pentru 
producția ecologică în conformitate cu 
articolul 11 din Regulamentul (CE) 
nr. 834/2007.

Primul paragraf se aplică numai unităților 
unei exploatații în care terenul arabil al 
exploatației acoperă mai puțin 
de 15 hectare sau zonele Natura 2000 
acoperă peste 50 % din terenul agricol al 
exploatației sau care sunt utilizate pentru 
producția ecologică în conformitate cu 
articolul 11 din Regulamentul (CE) 
nr. 834/2007 sau care au peste 50 % din 
suprafața agricolă sub incidența 
măsurilor de agromediu și climatice în 
conformitate cu articolul 29 din 
Regulamentul (UE) nr. [...] [RDR].

Or. en

Amendamentul 1450
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf se aplică numai unităților 
unei exploatații care sunt utilizate pentru 
producția ecologică în conformitate cu 

Primul paragraf se aplică numai unităților 
unei exploatații care sunt utilizate pentru 
producția ecologică în conformitate cu 
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articolul 11 din Regulamentul (CE) 
nr. 834/2007.

articolul 11 din Regulamentul (CE) 
nr. 834/2007 sau care intră sub incidența 
măsurilor de agromediu și climatice în 
conformitate cu articolul 29 din 
Regulamentul (UE) nr. [...] [RDR], sunt 
certificate în cadrul schemelor naționale 
sau regionale de certificare ecologică, 
sunt situate în zone NATURA 2000 sau 
sunt teritorii naționale specifice.

Or. en

Amendamentul 1451
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf se aplică numai unităților 
unei exploatații care sunt utilizate pentru 
producția ecologică în conformitate cu 
articolul 11 din Regulamentul (CE) 
nr. 834/2007.

Primul paragraf se aplică numai unităților 
unei exploatații care sunt utilizate pentru 
producția ecologică în conformitate cu 
articolul 11 din Regulamentul (CE) 
nr. 834/2007 sau care intră sub incidența 
măsurilor de agromediu și climatice în 
conformitate cu articolul 29 din 
Regulamentul (UE) nr. [...] [RDR] sau 
care sunt utilizate pentru cultivarea de 
culturi permanente, leguminoase sau 
aflate sub apă sau care se află în rețeaua 
Natura 2000.

Or. es

Amendamentul 1452
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 29 – alineatul 4 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf se aplică numai unităților 
unei exploatații care sunt utilizate pentru 
producția ecologică în conformitate cu 
articolul 11 din Regulamentul (CE) 
nr. 834/2007.

Primul paragraf se aplică numai unităților 
unei exploatații care sunt utilizate pentru 
producția ecologică în conformitate cu 
articolul 11 din Regulamentul (CE) 
nr. 834/2007 sau care intră sub incidența 
măsurilor de agromediu și climatice în 
conformitate cu articolul 39 alineatul (2) 
din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 
și/sau articolul 29 din Regulamentul (UE) 
nr. [...] [RDR] sau a măsurilor/acțiunilor 
prevăzute de normele ecologice aplicabile 
programelor operaționale durabile în 
cadrul OCP unice.

Or. it

Amendamentul 1453
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf se aplică numai unităților 
unei exploatații care sunt utilizate pentru 
producția ecologică în conformitate cu 
articolul 11 din Regulamentul (CE) 
nr. 834/2007.

Primul paragraf se aplică numai unităților 
unei exploatații care sunt utilizate pentru 
producția ecologică în conformitate cu 
articolul 11 din Regulamentul (CE) 
nr. 834/2007 sau care intră sub incidența 
măsurilor de agromediu și climatice în 
conformitate cu articolul 39 alineatul (2) 
din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 
și/sau articolul 29 din Regulamentul (UE) 
nr. [...] [RDR].

Or. it

Amendamentul 1454
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf se aplică numai unităților 
unei exploatații care sunt utilizate pentru 
producția ecologică în conformitate cu 
articolul 11 din Regulamentul (CE) 
nr. 834/2007.

Primul paragraf se aplică numai unităților 
unei exploatații care sunt utilizate pentru 
producția ecologică în conformitate cu 
articolul 11 din Regulamentul (CE) 
nr. 834/2007 sau care îndeplinesc 
criteriile prevăzute la alineatul (2), cu 
excepția cazului în care cea mai mare 
parte (peste 50 %) a exploatației este 
constituită din suprafețe rezervate pentru 
producția ecologică sau supuse unor 
cerințe ecologice mai stricte, caz în care 
plata se va primi pentru toată suprafața 
eligibilă.

Or. es

Justificare

Las explotaciones agrarias ubicadas en Natura 2000 se encuentran sometidas a 
determinadas limitaciones en su actividad productiva para su adecuada adaptación a los 
objetivos de especial conservación de estas zonas, y que en muchos casos implican costes 
adiciones y/o lucros cesantes. Por lo tanto, las superficies agrarias en las que se llevan a 
cabo prácticas de acuerdo con lo establecido en las Directivas de aves y hábitats deben ser 
beneficiarias de forma automática del pago verde, sin necesidad de realizar medidas 
adicionales.De igual manera, se considera que deben tener derecho al pago verde de forma 
automática los agricultores que se acogen a las medidas agroambientales y climáticas en 
virtud del Reglamento de Desarrollo Rural, teniendo en cuenta que ya deben realizar unos 
compromisos para la provisión de bienes públicos medioambientales con un nivel de 
exigencia superior a la condicionalidad.

Amendamentul 1455
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf se aplică numai unităților 
unei exploatații care sunt utilizate pentru 

Primul paragraf se aplică numai unităților 
unei exploatații care sunt utilizate pentru 
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producția ecologică în conformitate cu 
articolul 11 din Regulamentul (CE) 
nr. 834/2007.

producția ecologică în conformitate cu 
articolul 11 din Regulamentul (CE) 
nr. 834/2007 sau care intră sub incidența 
schemei naționale sau regionale de 
certificare în beneficiul mediului 
înconjurător și al climei.

Or. en

Amendamentul 1456
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf se aplică numai unităților 
unei exploatații care sunt utilizate pentru 
producția ecologică în conformitate cu 
articolul 11 din Regulamentul (CE) 
nr. 834/2007.

Derogarea ecologică se aplică numai 
unităților unei exploatații care sunt utilizate 
pentru producția ecologică în conformitate 
cu articolul 11 din Regulamentul (CE) 
nr. 834/2007.

Or. en

Amendamentul 1457
Phil Prendergast

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Fermierii care respectă 
angajamentele asumate în conformitate 
cu articolul 39 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 sau cu 
articolul 29 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. […] [RDR] sau a 
căror exploatație este [certificată în 
cadrul schemelor de certificare ecologică 
naționale sau regională] se consideră că 
respectă una sau mai multe dintre 
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practicile agricole aferente menționate la 
alineatul (1), cu condiția ca aceste 
angajamente și schemele de certificare 
ecologică să îndeplinească următoarele 
condiții:
(a) vizează întreaga parte a exploatației 
fermierului care face obiectul 
practicii/practicilor aferente menționate la 
alineatul (1);
(b) sunt de același tip ca practicile 
menționate la alineatul (1); și
(c) depășesc practicile menționate la
alineatul (1) din punctul de vedere al 
beneficiilor pentru climă și pentru mediu.
În ceea ce privește schemele de certificare 
menționate la primul paragraf, acestea 
sunt eficace, obiective și transparente.

Or. en

Amendamentul 1458
Marian-Jean Marinescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Fermierii care respectă 
angajamentele asumate în conformitate 
cu articolul 39 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 sau cu 
articolul 29 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. […] [RDR] sau a 
căror exploatație este [certificată în 
cadrul schemelor de certificare ecologică 
naționale sau regională] se consideră că 
respectă una sau mai multe dintre 
practicile agricole aferente menționate la 
alineatul (1) cu condiția ca aceste 
angajamente și schemele de certificare 
ecologică să îndeplinească următoarele 
condiții:



PE494.483v01-00 108/177 AM\909517RO.doc

RO

- vizează întreaga parte a exploatației 
fermierului care face obiectul 
practicii/practicilor aferente menționate la 
alineatul (1);
- au același tip de impact ca practicile 
menționate la alineatul (1);
- depășesc practicile menționate la 
alineatul (1) din punctul de vedere al 
beneficiilor pentru climă și pentru mediu.
În ceea ce privește schemele de certificare 
menționate la primul paragraf, acestea 
sunt eficace, imparțiale și transparente.

Or. en

Justificare

Pentru a garanta efectul și impactul măsurilor de ecologizare și pentru a evita diferențele 
dintre fermieri în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor.

Amendamentul 1459
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Fermierii care aplică măsurile de 
agromediu în conformitate cu articolul 29 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr.
[…] [RDR] sau a căror exploatație este 
certificată în conformitate cu scheme 
naționale sau regionale de certificare 
ecologică au dreptul ipso facto la plata 
menționată în prezentul capitol. Schemele 
de certificare ecologică ar trebui să fie 
eficace, imparțiale și transparente și să 
ofere beneficii echivalente sau 
suplimentare pentru climă și mediul 
înconjurător, la nivel regional, în 
comparație cu practicile menționate la 
alineatul (1).
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Or. en

Amendamentul 1460
Robert Dušek

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre pot hotărî că 
fermierii au dreptul ipso facto la plata 
menționată în prezentul capitol, dacă 
îndeplinesc unul sau mai multe dintre 
următoarele criterii:
- agricultură durabilă 100 % certificată;

- ferme care participă la anumite 
programe de agromediu cu cel puțin 50 % 
din suprafața agricolă;
- ferme cu cel puțin 50 % din suprafața 
agricolă situată în zone Natura 2000, cu 
restricții specifice pentru utilizarea 
agricolă în funcție de obiectul protecției.

Or. en

Amendamentul 1461
Hynek Fajmon

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre pot hotărî că 
fermierii au dreptul ipso facto la plata 
menționată în prezentul capitol, dacă 
îndeplinesc unul sau mai multe dintre 
următoarele criterii:
- agricultură durabilă 100 % certificată;
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- ferme care participă la anumite 
programe de agromediu cu cel puțin 50 % 
din suprafața agricolă;
- ferme cu cel puțin 50 % din suprafața 
agricolă situată în zone Natura 2000, cu 
restricții specifice pentru utilizarea 
agricolă în funcție de obiectul protecției.

Or. en

Amendamentul 1462
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis, Georgios Papastamkos

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Fermierii au dreptul ipso facto la 
plata menționată în prezentul capitol, în 
cazul în care mențin sistemele existente 
tradiționale cu intensitate redusă pentru 
culturile de măslini, viță de vie și livezi, în 
care pomii sunt standard sau semi-
standard, prezintă o densitate redusă și nu 
sunt irigați, în care resursele se utilizează 
la un nivel limitat și în care subarboretul 
spontan (nu semănat) este lăsat să se 
dezvolte din toamnă până în primăvară.

Or. en

Amendamentul 1463
Béla Glattfelder

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Fermierii au dreptul ipso facto la 
plata menționată în prezentul capitol, în 
ceea ce privește zonele utilizate pentru 
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culturi permanente.

Or. en

Amendamentul 1464
Britta Reimers

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Până la intrarea în vigoare a 
dispozițiilor de la articolul 93 din 
Propunerea Comisiei privind finanțarea, 
gestionarea și monitorizarea politicii 
agricole comune, fermierii care respectă 
principiile și dispozițiile prevăzute în 
anexa III la Directiva 2009/128 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
în ceea ce privește gestionarea integrată a 
dăunătorilor au dreptul la plata 
menționată în prezentul capitol.

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, these requirements will only be enforceable 
once the Commission amends Annex II of the Management regulation within 12 months 
starting at the moment the last Member State has notified the implementation of the SUD 
Directive to the, which in practical terms would not be possible before 2015 or even 2016. A 
temporary financial incentive for farmers complying with SUD provisions would facilitate 
and accelerate the transition towards a greener agriculture and would incentive innovation in 
farming practices.

Amendamentul 1465
Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Fermierii care pun în aplicare fie cel 
puțin o măsură de agromediu pentru 
suprafețe la nivelul exploatației lor, fie cel 
puțin două sau mai multe măsuri de acest 
gen în beneficiul obiectivelor de protecție 
climatică și ecologică, au, de asemenea,
dreptul ipso facto la plata menționată în 
prezentul capitol.

Or. de

Justificare

Măsurile de agromediu și climatice puse în aplicare în cadrul FEADR sunt conforme cu 
obiectivele globale ale PAC și pot să reflecte măsurile de ecologizare ale plăților directe. 
Programele certificate de agromediu ar trebui să respecte automat condițiile prevăzute la 
articolul 29, fără a ridica valoarea de bază. Acestea cuprind un pachet variat de măsuri, care 
realizează o diferențiere între exploatații și depășește condițiile măsurilor de ecologizare în 
ceea ce privește cerințele de bază.

Amendamentul 1466
Seán Kelly, Jim Higgins

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Fermierii cu peste 70 % din 
suprafața agricolă eligibilă acoperită de 
pajiști sau fermierii a căror exploatație 
este certificată în conformitate cu scheme 
naționale sau regionale de certificare 
ecologică au dreptul ipso facto la plata 
menționată în prezentul capitol.

Or. en

Amendamentul 1467
Agnès Le Brun
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Schemele de echivalență menționate 
în capitolele 3a și 4 nu conduc la nicio 
formă de plată dublă.

Or. fr

Amendamentul 1468
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 în scopul definirii 
suplimentare a condițiilor de aplicare a 
paragrafului 2 în ceea ce privește 
schemele de certificare menționate la 
paragraful 1, în vederea garantării unor 
beneficii de mediu și climatice cel puțin 
echivalente cu măsurile prevăzute la 
articolele 30, 31, 32, 32a, 32b și 32c.

Or. en

Justificare

Principiul-cheie care ar trebui să stabilească dacă schemele de certificare îndeplinesc ipso 
facto condițiile componentei de „ecologizare” este noțiunea de echivalență, iar nu 
natura/tipul măsurilor.

Amendamentul 1469
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Plata menționată la alineatul (1) se 
efectuează sub forma unei plăți anuale 
per hectar eligibil, declarat în 
conformitate cu articolul 26 alineatul (1), 
a cărei valoare se calculează anual prin 
împărțirea cuantumului rezultat din 
aplicarea articolului 33 alineatul (1) la 
numărul total de hectare eligibile 
declarate în statul membru în cauză în 
conformitate cu articolul 26.

eliminat

Or. it

Amendamentul 1470
Ivari Padar

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Plata menționată la alineatul (1) se 
efectuează sub forma unei plăți anuale 
per hectar eligibil, declarat în 
conformitate cu articolul 26 alineatul (1), 
a cărei valoare se calculează anual prin 
împărțirea cuantumului rezultat din 
aplicarea articolului 33 alineatul (1) la 
numărul total de hectare eligibile 
declarate în statul membru în cauză în 
conformitate cu articolul 26.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1471
Agnès Le Brun
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Plata menționată la alineatul (1) se 
efectuează sub forma unei plăți anuale per 
hectar eligibil, declarat în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1), a cărei valoare 
se calculează anual prin împărțirea 
cuantumului rezultat din aplicarea 
articolului 33 alineatul (1) la numărul 
total de hectare eligibile declarate în 
statul membru în cauză în conformitate 
cu articolul 26.

(5) Plata suplimentară menționată la 
alineatul (1) se efectuează sub forma unei 
proporții din plățile directe primite anual 
de către exploatație, cu excepția plăților 
prevăzute la articolele 34, 36 și 38 din 
prezentul regulament. Pentru finanțarea 
plății suplimentare menționate la 
alineatul (1), proporția prevăzută la 
primul paragraf este stabilită la 30 %.

Or. fr

Amendamentul 1472
Diane Dodds, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Plata menționată la alineatul (1) se 
efectuează sub forma unei plăți anuale per 
hectar eligibil, declarat în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1), a cărei valoare 
se calculează anual prin împărțirea 
cuantumului rezultat din aplicarea 
articolului 33 alineatul (1) la numărul 
total de hectare eligibile declarate în 
statul membru în cauză în conformitate 
cu articolul 26.

(5) Plata menționată la alineatul (1) se 
efectuează sub forma a 30 % din plata de 
bază, cu condiția respectării dispozițiilor 
de la titlul III, capitolul 2 din prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 1473
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Marian-
Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Plata menționată la alineatul (1) se 
efectuează sub forma unei plăți anuale per 
hectar eligibil, declarat în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1), a cărei valoare se 
calculează anual prin împărțirea 
cuantumului rezultat din aplicarea 
articolului 33 alineatul (1) la numărul 
total de hectare eligibile declarate în 
statul membru în cauză în conformitate 
cu articolul 26.

(5) Plata menționată la alineatul (1) se 
efectuează sub forma unei plăți anuale per 
hectar eligibil, declarat în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1), plătibilă 
fermierilor individuali sub forma unui 
procent fix, suplimentar față de plata de 
bază.

Or. en

Amendamentul 1474
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Plata menționată la alineatul (1) se 
efectuează sub forma unei plăți anuale per 
hectar eligibil, declarat în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1), a cărei valoare se 
calculează anual prin împărțirea 
cuantumului rezultat din aplicarea 
articolului 33 alineatul (1) la numărul 
total de hectare eligibile declarate în 
statul membru în cauză în conformitate 
cu articolul 26.

(5) Plata menționată la alineatul (1) se 
efectuează sub forma unei plăți anuale per 
hectar eligibil, declarat în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1), plătibilă fiecărui 
fermier sub forma unui procent fix din 
plata sa de bază. 

Or. es

Justificare

Aplicarea unei rate fixe pentru plățile de ecologizare poate conduce la dezechilibre în 
valoarea plăților directe plătibile fiecărui fermier. Pentru a combate acest efect, prezentul 
amendament propune calcularea plăților de ecologizare la nivel individual.



AM\909517RO.doc 117/177 PE494.483v01-00

RO

Amendamentul 1475
Liam Aylward, Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Plata menționată la alineatul (1) se 
efectuează sub forma unei plăți anuale per 
hectar eligibil, declarat în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1), a cărei valoare se 
calculează anual prin împărțirea 
cuantumului rezultat din aplicarea 
articolului 33 alineatul (1) la numărul 
total de hectare eligibile declarate în 
statul membru în cauză în conformitate 
cu articolul 26.

(5) Plata menționată la alineatul (1) se 
efectuează sub forma unei plăți anuale per 
hectar eligibil, declarat în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1), plătibilă 
fermierilor individuali sub forma unui 
procent fix, suplimentar față de plata de 
bază.

Or. en

Justificare

Alocarea a 30 % din plafonul național sub forma unei rate fixe pentru ecologizare va conduce 
la o ajustare subită și directă a ratei plăților directe la nivelul fermierilor individuali.

Amendamentul 1476
Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Plata menționată la alineatul (1) se 
efectuează sub forma unei plăți anuale per 
hectar eligibil, declarat în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1), a cărei valoare se 
calculează anual prin împărțirea 
cuantumului rezultat din aplicarea 
articolului 33 alineatul (1) la numărul 
total de hectare eligibile declarate în 
statul membru în cauză în conformitate 

(5) Plata menționată la alineatul (1) se 
efectuează sub forma unei plăți anuale per 
hectar eligibil, declarat în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1), plătibilă 
fermierilor individuali sub forma unui 
procent fix, suplimentar față de plata de 
bază.
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cu articolul 26.

Or. en

Amendamentul 1477
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Plata menționată la alineatul (1) se 
efectuează sub forma unei plăți anuale per 
hectar eligibil, declarat în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1), a cărei valoare se 
calculează anual prin împărțirea 
cuantumului rezultat din aplicarea 
articolului 33 alineatul (1) la numărul 
total de hectare eligibile declarate în 
statul membru în cauză în conformitate 
cu articolul 26.

(5) Plata menționată la alineatul (1) se 
efectuează sub forma unei plăți anuale per 
hectar eligibil, declarat în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1), plătibilă 
fermierilor individuali sub forma unui 
procent fix, suplimentar față de plata de 
bază.

Or. en

Amendamentul 1478
Robert Dušek

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Plata menționată la alineatul (1) se 
efectuează sub forma unei plăți anuale per 
hectar eligibil, declarat în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1), a cărei valoare se 
calculează anual prin împărțirea 
cuantumului rezultat din aplicarea 
articolului 33 alineatul (1) la numărul total 
de hectare eligibile declarate în statul 
membru în cauză în conformitate cu 
articolul 26.

(5) Plata menționată la alineatul (1) se 
efectuează sub forma unei plăți anuale per 
hectar eligibil, declarat în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1), către fermierii 
care au hotărât să participe la schema de 
plată pentru practici agricole în beneficiul 
climei și al mediului înconjurător, a cărei 
valoare se calculează anual prin împărțirea 
cuantumului rezultat din aplicarea 
articolului 33 alineatul (1) la numărul total 
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de hectare eligibile declarate în statul 
membru în cauză în conformitate cu 
articolul 26.

Or. en

Amendamentul 1479
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Plata menționată la alineatul (1) se 
efectuează sub forma unei plăți anuale per 
hectar eligibil, declarat în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1), a cărei valoare se 
calculează anual prin împărțirea 
cuantumului rezultat din aplicarea 
articolului 33 alineatul (1) la numărul total 
de hectare eligibile declarate în statul 
membru în cauză în conformitate cu 
articolul 26.

(5) Plata menționată la alineatul (1) se 
efectuează sub forma unei plăți anuale per 
hectar eligibil, declarat în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1), către fermierii 
care au hotărât să participe la schema de 
plată pentru practici agricole în beneficiul 
climei și al mediului înconjurător, a cărei 
valoare se calculează anual prin împărțirea 
cuantumului rezultat din aplicarea 
articolului 33 alineatul (1) la numărul total 
de hectare eligibile declarate în statul 
membru în cauză în conformitate cu 
articolul 26.

Or. en

Amendamentul 1480
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Plata menționată la alineatul (1) se 
efectuează sub forma unei plăți anuale per 
hectar eligibil, declarat în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1), a cărei valoare se 
calculează anual prin împărțirea 

(5) Plata menționată la alineatul (1) se 
efectuează sub forma unei plăți anuale per 
hectar eligibil, declarat în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1), a cărei valoare se 
calculează anual prin împărțirea 
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cuantumului rezultat din aplicarea 
articolului 33 alineatul (1) la numărul total 
de hectare eligibile declarate în statul 
membru în cauză în conformitate cu 
articolul 26.

cuantumului rezultat din aplicarea 
articolului 33 alineatul (1) la numărul total 
de hectare eligibile pentru a beneficia de 
plata menționată în titlul III, capitolul 2.

Or. fr

Amendamentul 1481
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Plata menționată la alineatul (1) se 
efectuează sub forma unei plăți anuale per 
hectar eligibil, declarat în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1), a cărei valoare se 
calculează anual prin împărțirea 
cuantumului rezultat din aplicarea 
articolului 33 alineatul (1) la numărul total 
de hectare eligibile declarate în statul 
membru în cauză în conformitate cu 
articolul 26.

(5) Plata menționată la alineatul (1) se 
efectuează sub forma unei plăți anuale per 
hectar eligibil, declarat în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1), a cărei valoare se 
calculează anual prin împărțirea 
cuantumului rezultat din aplicarea 
articolului 33 la numărul total de hectare 
eligibile declarate în statul membru sau în 
regiunea în cauză în conformitate cu 
articolul 26.

Or. es

Justificare

Atunci când se calculează suma care urmează a fi plătită, ar trebui luată în considerare 
punerea în aplicare la nivel regional, în funcție de plafonul regional corespunzător în cadrul 
componentei de ecologizare menționate la articolul 33 alineatul (2).

Amendamentul 1482
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Plata menționată la alineatul (1) se (5) Plata menționată la alineatul (1) se 
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efectuează sub forma unei plăți anuale per 
hectar eligibil, declarat în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1), a cărei valoare se 
calculează anual prin împărțirea 
cuantumului rezultat din aplicarea 
articolului 33 alineatul (1) la numărul total 
de hectare eligibile declarate în statul 
membru în cauză în conformitate cu 
articolul 26.

efectuează sub forma unei plăți anuale per 
hectar eligibil, declarat în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1), a cărei valoare se 
calculează anual prin împărțirea 
cuantumului rezultat din aplicarea 
articolului 33 la numărul total de hectare 
eligibile declarate în statul membru sau în 
regiunea în cauză în conformitate cu 
articolul 26.

Or. es

Amendamentul 1483
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Fermierii au dreptul ipso facto la 
plata menționată în prezentul capitol, 
dacă fac parte din următoarele categorii:
(a) fermierii ale căror suprafețe eligibile 
sunt reprezentate în proporție de cel 
puțin 20 % de zone Natura 2000, zone 
naționale protejate sau zone naționale de 
protecție a apei sau
(b) fermierii ale căror suprafețe eligibile 
sunt acoperite de pajiști, inclusiv de 
suprafețe cu furaje perene, în proporție de 
cel puțin 50 % sau
(c) fermierii ale căror suprafețe eligibile 
nu depășesc jumătate din suprafața medie 
prevăzută în anexa VI la prezenta 
directivă și care, în orice caz, nu 
depășesc 15 hectare de teren arabil.

Or. de

Amendamentul 1484
James Nicholson, Julie Girling
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Fermierii care îndeplinesc condițiile 
de implicare în măsuri de agromediu 
prevăzute la articolul 27 din 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 în ceea 
ce privește programele de agromediu au 
dreptul ipso facto la plata menționată în 
prezentul capitol, fără ca acest lucru să 
aducă atingere plăților efectuate în 
conformitate cu articolul 27 din 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.

Or. en

Amendamentul 1485
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În statele membre care, în 
conformitate cu articolul 14 alineatul (1), 
hotărăsc să pună la dispoziție 10 % din 
plafoanele naționale anuale pentru unul 
sau mai mulți ani calendaristici (2014-
2019), sub forma unui sprijin suplimentar 
pentru operațiunile de agromediu care 
intră sub incidența priorităților (1), (4) 
și (5) de la articolul 5 din Regulamentul 
(UE) nr. [...] [RDR], fermierii au dreptul 
ipso facto la plata menționată în acest 
capitol, în anii calendaristici respectivi.

Or. en
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Amendamentul 1486
Diane Dodds, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În cazul în care practicile agricole 
menționate în acest capitol sunt deja 
respectate sau depășite la nivel regional, 
se consideră că toate aceste practici sunt 
îndeplinite de către toți fermierii din 
regiunea respectivă. Trebuie realizată o 
monitorizare la nivel regional, pentru a 
asigura cel puțin menținerea acestor 
practici agricole în zona respectivă. Dacă
practicile nu sunt respectate, trebuie 
aplicate controale pentru a se asigura 
îndeplinirea lor la nivelul fermierilor 
individuali.

Or. en

Amendamentul 1487
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Fermierii care respectă cerințele de 
gestionare a terenurilor prevăzute de către 
statele membre au dreptul ipso facto la 
plățile suplimentare menționate în acest 
capitol.

Or. es

Amendamentul 1488
Paolo De Castro
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Prin derogare de la dispozițiile 
articolului 29 alineatul (5), statele 
membre care au optat pentru convergența 
parțială prevăzută la articolul 22a pot 
stabili plata menționată la alineatul (1) 
sub forma unui procent fix din valoarea 
drepturilor de plată deținute de fermierii 
care sunt beneficiari ai plății pentru 
practici agricole în beneficiul climei și 
mediului. În astfel de cazuri, statul 
membru poate stabili un plafon pentru 
plata menționată la articolul 29 
alineatul (1).

Or. it

Amendamentul 1489
Ivari Padar

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Fermierii care beneficiază de plata 
pentru agromediu și climă în conformitate 
cu articolul 29 din Regulamentul (UE) 
nr. [...] [RDR] au dreptul ipso facto la 
plata menționată în prezentul capitol. 
Primul paragraf se aplică numai 
unităților unei exploatații care sunt 
utilizate pentru angajamente de 
agromediu și climatice în conformitate cu 
articolul 29 din Regulamentul (UE) 
nr. [...] [RDR].

Or. en

Justificare

Fermierii care pun în aplicare măsuri de agromediu și climatice în cadrul pilonului II 
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respectă bunele practici agricole în beneficiul climei și al mediului înconjurător și nu ar 
trebui să aibă obligația de a pune în aplicare măsurile de ecologizare din cadrul pilonului I. 
Atunci când întreaga fermă se află sub incidența angajamentului de agromediu și climă nu 
este necesară punerea în aplicare a niciunei măsuri de ecologizare. În cazul în care este 
vorba despre o singură unitate din exploatație, ecologizarea trebuie pusă în aplicare la 
nivelul unităților care nu intră sub incidența angajamentului de agromediu și climă.

Amendamentul 1490
Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre ar trebui să poată 
stabili plata anuală pe suprafața eligibilă, 
în funcție de criterii obiective și 
nediscriminatorii, precum tipul suprafeței 
cultivate.

Or. de

Justificare

Ar trebui să fie posibil ca pentru zonele cu o capacitate inegală de obținere de câștig (terenul 
arabil și pajiștile utilizate intensiv, în comparație cu pajiștile utilizate extensiv) să se 
beneficieze de prime de bază și/sau prime de ecologizare ridicate la un alt nivel. O rată 
uniformă a primelor ar putea conduce la o redistribuire regională semnificativă a plăților 
directe.

Amendamentul 1491
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Penalitățile pentru nerespectarea 
alineatelor (3), (3a) și (4) de la prezentul 
articol se aplică doar pentru partea din 
plată care corespunde practicilor agricole 
în beneficiul climei și mediului.
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Or. pt

Amendamentul 1492
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 în scopul definirii 
suplimentare a condițiilor referitoare la 
angajamentele și la schemele de 
certificare menționate la alineatul (4a).

Or. en

Justificare

Pentru a garanta efectul și impactul măsurilor de ecologizare și pentru a evita diferențele 
dintre fermieri în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor.

Amendamentul 1493
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 29 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru definirea condițiilor 
suplimentare privind angajamentele și 
sistemele de certificare menționate la 
alineatul (4a) cu scopul de a garanta că 
acestea sunt echivalente cu practicile 
menționate la alineatul (1) în ceea ce 
privește beneficiile de climă și mediu pe 
care le asigură.
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Or. it

Justificare

Comisia ar trebui să poată stabili condiții suplimentare pentru a garanta că sistemele de 
certificare ecologică oferă beneficii de climă și mediu echivalente cerințelor de ecologizare.

Amendamentul 1494
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, condiții 
suplimentare privind angajamentele și 
sistemele de certificare menționate la 
alineatul (4a) cu scopul de a garanta că 
acestea sunt echivalente în ceea ce 
privește beneficiile de climă și mediu pe 
care le asigură.

Or. it

Amendamentul 1495
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55, pentru a stabili norme 
simplificate privind ecocondiționalitatea 
în cazul fermierilor care beneficiază de 
plata prevăzută în acest capitol.

Or. fr
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Amendamentul 1496
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 în scopul definirii mai 
amănunțite a tipurilor de cerințe 
suplimentare pentru o bună guvernare 
ecologică menționate la alineatul (2) din 
prezentul articol și în scopul adăugării și 
al definirii altor tipuri de cerințe 
suplimentare pentru o bună guvernare 
ecologică care pot fi luate în considerare 
în vederea respectării procentajului 
menționat la alineatul respectiv.

Or. es

Amendamentul 1497
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Fermierii care activează într-un stat 
membru ce a introdus plata unică pe 
suprafață la nivel regional sau național 
prin intermediul decuplării complete, 
sporind astfel valoarea pajiștilor, au 
dreptul ipso facto la plata menționată în 
prezentul capitol.

Or. de

Amendamentul 1498
Elisabeth Köstinger
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Prin derogare de la prevederile 
alineatului (5), statele membre pot decide 
integrarea plății menționate la 
articolul 29 în schema de plată unică 
menționată la titlul III capitolul 1. 
Dispozițiile menționate la articolul 29 
alineatul (1) ar trebui aplicate, așadar, în 
conformitate cu titlul VI din 
Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx [HO].

Or. de

Justificare

Ca urmare a unificării plății de bază și a plății pentru ecologizare, două sisteme de plată ar 
deveni unul singur. Acest sistem se aplică în mod similar cu dispozițiile privind controlul și 
sancțiunile, prin intermediul integrării „cerințelor de ecologizare” în normele de 
ecocondiționalitate.

Amendamentul 1499
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru definirea condițiilor 
suplimentare privind angajamentele și 
sistemele de certificare menționate la 
alineatul (4a) cu scopul de a garanta că 
acestea sunt echivalente în ceea ce 
privește beneficiile de climă și mediu pe 
care le asigură.
Angajamentele care impun certificarea 
includ angajamente referitoare la:
utilizarea eficientă a energiei;
utilizarea eficientă a apei;
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gestionarea nutrienților;
acoperirea solului în timpul iernii.

Or. it

Amendamentul 1500
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29a
Posibilitatea unor plăți la nivel regional 
pentru practici agricole în beneficiul 
climei și mediului, prevăzută la 
articolele 20 și 29, poate conduce la 
semnarea de acorduri regionale între 
autoritățile regionale și grupurile de 
fermieri, cu respectarea totuși a 
plafonului de 30 % prevăzut la 
articolul 33. Aceste acorduri regionale vor 
conduce la punerea comună în aplicare a 
unor măsuri cuprinzătoare de încurajare 
pentru diferitele zone care, în funcție de 
caracteristicile locale și pe baza unor 
obiective comune măsurabile, vor 
contribui la îmbunătățirea situației 
resurselor de apă și la dezvoltarea 
biodiversității și a solului.’

Or. de

Amendamentul 1501
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Anthea McIntyre, 
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 30
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 30 eliminat
Diversificarea culturilor

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5 % din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70 % din terenul arabil.
(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să stabilească 
definiția termenului „cultură” și normele 
privind aplicarea calculării precise a 
ponderii diferitelor culturi.

Or. en

Amendamentul 1502
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 30 eliminat
Diversificarea culturilor
(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 de hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
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cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5 % din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70 % din terenul arabil.
(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să stabilească 
definiția termenului „cultură” și normele 
privind aplicarea calculării precise a 
ponderii diferitelor culturi.

Or. de

Justificare

Atingerea obiectivelor ecologice impune diferențierea în funcție de regiuni și măsuri, iar nu 
eliminarea generalizată a terenului arabil. Așadar, măsurile de agromediu ar trebui să se 
axeze pe cel de-al doilea pilon. Competitivitatea întreprinderilor agricole și contribuția lor 
substanțială la combaterea insuficienței alimentelor la nivel mondial sunt reduse 
semnificativ; regiunile cu o populație de animale în scădere nu au modalități alternative de 
utilizare a pajiștilor.

Amendamentul 1503
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 30 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Diversificarea culturilor Rotația culturilor, diversificarea culturilor 
și culturile de acoperire

Or. en

Amendamentul 1504
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 30 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Diversificarea culturilor Diversificarea și rotația culturilor

Or. fr

Amendamentul 1505
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 30 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Diversificarea culturilor Rotația culturilor

Or. en

Amendamentul 1506
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 30 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Diversificarea culturilor Rotația culturilor

Or. en

Amendamentul 1507
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 

eliminat
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acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5 % din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70 % din terenul arabil.

Or. en

Amendamentul 1508
Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, 
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5% din terenul arabil, 
iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70 % din terenul arabil.

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier se 
întinde pe o suprafață cuprinsă între 15 
și 50 de hectare, suprafața arabilă trebuie 
cultivată cu cel puțin două culturi diferite. 
Niciuna dintre aceste culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 10 % din terenul 
arabil. Dacă terenul arabil al unui fermier 
este mai mare de 50 de hectare, suprafața 
arabilă trebuie cultivată cu cel puțin trei 
culturi diferite. Cultura principală nu 
trebuie să depășească 70 % din terenul 
arabil, iar cele două culturi principale 
cumulate nu trebuie să depășească 95 % 
din terenul arabil.

Or. it

Amendamentul 1509
Csaba Sándor Tabajdi
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Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5 % din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70 % din terenul arabil.

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 10 hectare și mai mic 
de 50 de hectare, suprafața arabilă trebuie 
cultivată cu cel puțin două culturi diferite. 
Niciuna dintre aceste culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5 % din terenul 
arabil. Dacă terenul arabil al unui fermier 
este mai mare de 50 de hectare, suprafața 
arabilă trebuie cultivată cu cel puțin trei 
culturi diferite. Cultura principală nu 
trebuie să acopere mai mult de 70 % din 
terenul arabil și cele două culturi 
principale cumulate nu trebuie să acopere 
mai mult de 95 % din terenul arabil.

Or. en

Amendamentul 1510
Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 de hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5 % din terenul
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70 % din terenul arabil.

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 de hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu mai multe culturi. Exploatațiile arabile 
cu o suprafață cuprinsă între 5 
și 20 de hectare trebuie să își cultive 
terenul arabil cu cel puțin două culturi 
diferite. Niciuna dintre aceste culturi nu 
trebuie să acopere mai puțin de 10 % din 
suprafața terenului arabil. Exploatațiile 
arabile cu o suprafață mai mare 
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de 20 de hectare trebuie să cultive cel 
puțin trei culturi diferite. Cultura 
principală nu trebuie să depășească 80 % 
din terenul arabil, iar cele două culturi 
principale cumulate nu trebuie să 
depășească 95 %.

Or. de

Amendamentul 1511
Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5 % din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70 % din terenul arabil.

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 20 de hectare și mai mic 
de 40 de hectare, trebuie să existe cel 
puțin două culturi diferite pe terenul 
agricol respectiv. Cultura principală nu 
trebuie să acopere mai mult de 90 % din 
terenul arabil respectiv. Dacă terenul 
agricol al unui fermier este mai mare 
de 40 de hectare, terenul arabil respectiv 
trebuie cultivat cu cel puțin trei culturi 
diferite. Cultura principală nu trebuie să
acopere mai mult de 70 % din terenul 
arabil, iar cele două culturi principale 
cumulate nu trebuie să acopere mai mult 
de 95 % din terenul arabil.

Or. en

Amendamentul 1512
Phil Prendergast

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5 % din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70 % din terenul arabil.

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier
este cuprins între 15 și 30 de hectare și nu 
este acoperit în întregime cu pășune 
(cultivată sau spontană), nu este lăsat 
integral în pârloagă sau nu este cultivat în 
întregime cu culturi aflate sub apă o mare 
parte a anului, suprafața arabilă trebuie 
cultivată cu cel puțin două culturi diferite. 
Niciuna dintre aceste culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 10 % din terenul 
arabil; dacă terenul arabil al unui fermier 
este mai mare de 30 de hectare, suprafața 
arabilă trebuie cultivată cu cel puțin trei 
culturi diferite. Cultura principală nu 
trebuie să acopere mai mult de 70 % din 
terenul arabil și cele două culturi 
principale cumulate nu trebuie să acopere 
mai mult de 95 % din terenul arabil.

Or. en

Amendamentul 1513
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5 % din terenul
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70 % din terenul arabil.

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier are 
o suprafață cuprinsă între 15 
și 20 de hectare și nu este rezervat în 
întregime pentru pășune (cultivată sau 
spontană), nu este lăsat integral în pârloagă 
sau nu este cultivat în întregime cu culturi 
aflate sub apă o mare parte a anului, 
fermierul aplică cel puțin una dintre 
următoarele practici agricole:

(a) suprafața arabilă trebuie cultivată cu cel 
puțin două culturi diferite. Niciuna dintre 
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aceste două culturi nu trebuie să acopere 
mai puțin de 20 % din terenul disponibil;

(b) se asigură că cel puțin 3 % din terenul 
lor arabil este rezervat pentru zone de 
interes ecologic, precum terenuri lăsate în 
pârloagă, terase, elemente de peisaj, zone 
de protecție și zone împădurite, în 
conformitate cu articolul 25 alineatul (2) 
litera (b) punctul (ii).

Or. es

Justificare

Diversificarea forțată care implică utilizarea a trei culturi pe suprafețe mici precum cele 
de 3 hectare ar pune în pericol viitorul multor exploatații și ar elimina utilizarea unor 
practici agricole neirigate, benefice pentru mediul înconjurător, tipice Spaniei (alternarea 
cultivării de culturi cu lăsarea terenului în pârloagă). Terenul lăsat în pârloagă ar trebui 
considerat o cultură din punctul de vedere al rotației culturilor. Și exploatațiile între 15 
și 20 de hectare care practică monocultura ar fi puse în pericol.

Amendamentul 1514
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria 
do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5 % din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70 % din terenul arabil.

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este cuprins între 5 și 20 de hectare și nu 
este acoperit în întregime cu pășune 
(cultivată sau spontană), nu este lăsat 
integral în pârloagă sau nu este cultivat în 
întregime cu culturi aflate sub apă o mare 
parte a anului, suprafața arabilă trebuie 
cultivată cu două culturi diferite. Dacă 
terenul agricol al unui fermier este mai 
mare de 20 de hectare și nu este acoperit 
în întregime cu pășune (cultivată sau 
spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
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cu trei culturi diferite, prin rotație. Cultura
principală nu trebuie să depășească 70 % 
din terenul arabil.

Or. en

Amendamentul 1515
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5 % din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70 % din terenul arabil.

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 5 hectare și mai mic 
de 20 de hectare sau dacă exploatația se 
află în întregime într-o zonă mai puțin 
favorizată, suprafața arabilă trebuie 
cultivată cu cel puțin două culturi diferite. 
Niciuna dintre aceste culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 10 % din terenul 
arabil. Dacă terenul arabil al unui fermier 
este mai mare de 20 de hectare, suprafața 
arabilă trebuie cultivată cu cel puțin trei 
culturi diferite. Cultura principală nu 
trebuie să acopere mai mult de 70 % din 
terenul arabil și cele două culturi 
principale cumulate nu trebuie să acopere 
mai mult de 95 % din terenul arabil.

Or. en

Amendamentul 1516
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 de hectare și nu este 

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 
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acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5 % din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70 % din terenul arabil. 

acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, iar suprafețele ocupate de pajiști 
permanente reprezintă mai puțin de 75 % 
din exploatația sa, suprafața arabilă trebuie 
cultivată cu:

- cel puțin trei culturi diferite dacă terenul 
arabil reprezintă peste 25 de hectare sau 
dacă pajiștile permanente reprezintă mai
puțin de 50 % din exploatația sa;
- cel puțin două culturi diferite dacă 
terenul arabil reprezintă mai puțin 
de 25 de hectare sau dacă pajiștile 
permanente reprezintă între 50 % și 75 % 
din exploatația sa.
Cultura principală nu trebuie să 
depășească 70 % din terenul arabil, cu 
excepția pajiștilor temporare, care nu vor 
fi supuse niciunei limite.

Or. fr

Amendamentul 1517
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5 % din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier
este mai mare de 50 de hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin două culturi diferite. Aceste 
culturi pot include terenurile lăsate în 
pârloagă; niciuna dintre aceste două 
culturi nu trebuie să acopere mai puțin 
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depășească 70 % din terenul arabil. de 10 % din terenul arabil.

Or. es

Justificare

La medida de diversificación tal como está planteada, con 3 cultivos para una superficie a 
partir de 3 hectáreas, pone en peligro la viabilidad económica de numerosas explotaciones, 
además de no contemplar la práctica de algunas rotaciones tradicionales del secano español, 
que son medioambientalmente favorables, como el año y vez (cultivo-barbecho). Además, 
algunos cultivos industriales perderían su rentabilidad económica si las pequeñas 
explotaciones (de menos de 20 hectáreas) tuvieran que abandonar la práctica del 
monocultivo.Asimismo, las hectáreas de barbecho deben considerarse como un cultivo a 
efectos de diversificación.

Amendamentul 1518
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5 % din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70 % din terenul arabil.

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 50 de hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin două culturi diferite.

Or. en

Amendamentul 1519
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5 % din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70 % din terenul arabil.

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 35 de hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5 % din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70 % din terenul arabil.

Or. en

Justificare

Pragul pentru diversificarea culturilor ar trebui să fie de 35 de hectare. Fermele unde se 
cultivă suprafețe mici cu culturi arabile nu ar trebui să facă obiectul diversificării culturilor.

Amendamentul 1520
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5 % din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70 % din terenul arabil.

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 20 de hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, fermierul aplică cel puțin una 
dintre următoarele practici agricole:

(a) suprafața arabilă trebuie cultivată cu cel 
puțin două culturi diferite. Niciuna dintre 
aceste trei culturi nu trebuie să acopere mai 
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puțin de 5 % din suprafața menționată 
mai sus.

(b) se asigură că cel puțin 3 % din terenul
lor arabil este rezervat pentru zone de 
interes ecologic, precum terenuri lăsate în 
pârloagă, terase, elemente de peisaj, zone 
de protecție și zone împădurite, în 
conformitate cu articolul 25 alineatul (2) 
litera (b) punctul (ii).

Or. es

Justificare

Propunerea Comisiei nu este adecvată pentru condițiile agricole din zona de sud a UE.

Amendamentul 1521
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5 % din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să
depășească 70 % din terenul arabil.

(1) Dacă terenul arabil al unui fermier este 
mai mare de 20 de hectare, suprafața 
arabilă trebuie cultivată cu cel puțin trei 
culturi diferite. Cultura principală nu 
trebuie să acopere mai mult de 70 % din 
terenul arabil, iar cele două culturi 
principale cumulate nu trebuie să acopere 
mai mult de 95 % din terenul arabil.

Or. bg

Amendamentul 1522
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5 % din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70 % din terenul arabil.

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 20 de hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin două culturi diferite. Niciuna 
dintre culturi nu trebuie să acopere mai 
mult de 70 % din terenul arabil.

Or. pt

Amendamentul 1523
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5 % din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70 % din terenul arabil.

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier
este mai mare de 20 de hectare și nu este 
rezervat în întregime pentru pășune 
(cultivată sau spontană), nu este lăsat 
integral în pârloagă sau nu este cultivat în 
întregime cu culturi aflate sub apă o mare 
parte a anului, suprafața arabilă trebuie 
cultivată cu cel puțin două culturi diferite. 
Niciuna dintre aceste culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 20 % din suprafața 
menționată mai sus.

Or. es

Amendamentul 1524
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5 % din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70 % din terenul arabil.

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 20 de hectare și nu este 
acoperit în proporție de cel puțin 80 % cu 
pășune (cultivată sau spontană), nu este 
lăsat integral în pârloagă sau nu este 
cultivat în întregime cu culturi aflate sub 
apă o mare parte a anului, suprafața arabilă 
trebuie cultivată cu cel puțin trei culturi 
diferite. Niciuna dintre aceste trei culturi 
nu trebuie să acopere mai puțin de 5 % din 
terenul arabil, iar cultura principală nu 
trebuie să depășească 70 % din terenul 
arabil, cu excepția pajiștilor temporare, 
care nu vor fi supuse niciunei limite 
maxime.

Or. fr

Amendamentul 1525
Seán Kelly, Jim Higgins

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5 % din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70 % din terenul arabil.

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 15 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin două culturi diferite. Cultura
principală nu trebuie să depășească 85 %
din terenul arabil. Pajiștile temporare sunt 
considerate o cultură separată, distinctă. 
Această obligație nu se aplică în cazul 
exploatațiilor în care pajiștile permanente 
acoperă peste 50 % din suprafața 
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agricolă.

Or. en

Amendamentul 1526
James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5 % din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70 % din terenul arabil.

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 15 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin două culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste două culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5 % din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 90 % din terenul arabil.
Această obligație nu se aplică în cazul 
exploatațiilor în care pajiștile permanente 
acoperă peste 50 % din suprafața 
agricolă.

Or. en

Amendamentul 1527
Albert Deß, Janusz Wojciechowski, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Czesław Adam 
Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier
este mai mare de 15 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
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sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5 % din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70 % din terenul arabil.

sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin două culturi diferite. Cultura 
principală nu trebuie să acopere mai mult 
de 75 % din terenul arabil. Restul 
terenului arabil se folosește pentru cel 
puțin încă o altă cultură. Pajiștile 
permanente vor fi recunoscute drept o 
cultură agricolă cu o valoare egală.

Or. de

Amendamentul 1528
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5 % din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70 % din terenul arabil.

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 15 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Cultura 
principală nu trebuie să acopere mai mult 
de 75 % din terenul arabil. Restul 
terenului arabil se folosește pentru cel 
puțin alte două culturi. Pajiștile 
permanente vor fi recunoscute drept o 
cultură agricolă cu o valoare egală.

Or. de

Amendamentul 1529
Riikka Manner
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Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5 % din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70 % din terenul arabil.

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 15 hectare și nu este lăsat
integral în pârloagă sau nu este cultivat în 
întregime cu culturi aflate sub apă o mare 
parte a anului sau nu este cultivat cu 
culturi permanente precum livezile, 
arbuștii cu fructe de pădure sau 
plantațiile de măslini, sau dacă mai puțin 
de 50 % din terenul arabil al fermierului 
este reprezentat de pajiști și/sau pârloage 
verzi și/sau culturi multianuale, suprafața 
arabilă trebuie cultivată cu cel puțin trei 
culturi diferite. Niciuna dintre aceste trei 
culturi nu trebuie să acopere mai puțin 
de 5 % din terenul arabil, iar cultura 
principală nu trebuie să depășească 70 % 
din terenul arabil.

Or. en

Amendamentul 1530
Richard Ashworth

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5 % din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70% din terenul arabil.

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 15 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin două culturi diferite.
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Or. en

Amendamentul 1531
Liam Aylward, Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5 % din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70 % din terenul arabil.

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 15 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin două culturi diferite. Cultura 
principală nu trebuie să depășească 70 % 
din terenul arabil.

Or. en

Amendamentul 1532
James Nicholson, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5 % din terenul 

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 15 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin două culturi diferite.



PE494.483v01-00 150/177 AM\909517RO.doc

RO

arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70 % din terenul arabil.

Or. en

Amendamentul 1533
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să
acopere mai puțin de 5 % din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70 % din terenul arabil.

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 15 hectare, suprafața 
arabilă trebuie cultivată cu cel puțin trei 
culturi diferite. Cultura principală nu 
trebuie să depășească 70 % din terenul 
arabil, iar cele două culturi principale 
cumulate nu trebuie să depășească 95 % 
din terenul arabil.

Or. en

Amendamentul 1534
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 

(1) Dacă agricol al unui fermier este mai 
mare de 10 hectare, suprafața arabilă 
trebuie cultivată cu cel puțin trei culturi 
diferite. Cultura principală nu trebuie să
depășească 85 % din terenul arabil, iar cele 
două culturi principale cumulate nu 
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anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să
acopere mai puțin de 5 % din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70 % din terenul arabil.

trebuie să depășească 95 % din terenul 
arabil.

Or. en

Amendamentul 1535
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5 % din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70 % din terenul arabil.

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 10 hectare și nu este 
acoperit cu pășune (cultivată sau spontană), 
nu este lăsat în pârloagă sau nu este 
cultivat cu culturi aflate sub apă o mare 
parte a anului, suprafața arabilă este 
supusă rotației a cel puțin patru culturi
diferite sau este lăsată în pârloagă timp de 
patru ani consecutivi. Niciuna dintre 
aceste patru culturi nu trebuie să acopere 
mai puțin de 10 % din terenul arabil, iar 
cultura principală nu trebuie să 
depășească 50 % din terenul arabil. Grație 
impactului pozitiv asupra fertilității și 
productivității solului, din rotația 
culturilor pot face parte amestecurile 
bianuale de trifoi și iarbă.

Or. en

Justificare

Diversificarea poate asigura habitatul insectelor benefice și poate reduce numărul 
dăunătorilor, culturile-gazdă devenind mai puțin aparente pentru coloniile de dăunători. 
Diversificarea accentuează stabilitatea economică, reducând riscurile financiare, stabilizând 
veniturile fermelor și extinzând gama de opțiuni pentru practicile agricole. Pentru a 
maximiza beneficiile ecologice și socioeconomice ale unei diversificări sănătoase a culturilor, 
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niciuna dintre culturi nu va acoperi mai puțin de 10 % din teren, iar cultura principală nu va 
depăși 50 %.

Amendamentul 1536
Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5 % din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70 % din terenul arabil.

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 10 hectare și nu este 
acoperit cu pășune (cultivată sau spontană), 
nu este lăsat în pârloagă sau nu este 
cultivat cu culturi aflate sub apă o mare 
parte a anului, suprafața arabilă este 
supusă rotației a cel puțin trei culturi 
diferite sau este lăsată în pârloagă timp de 
trei ani consecutivi.

Or. en

Amendamentul 1537
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 5 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin două culturi diferite, iar 
terenurile arabile situate la nord de 



AM\909517RO.doc 153/177 PE494.483v01-00

RO

acopere mai puțin de 5 % din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70 % din terenul arabil.

paralela 62 cu o singură cultură. Niciuna 
dintre aceste două culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5 % din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70 % din terenul arabil.

Or. en

Amendamentul 1538
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5 % din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70 % din terenul arabil.

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
depășește suprafața medie a exploatației 
agricole, astfel cum este prevăzută în 
anexa VI și nu este acoperit în întregime 
cu pășune (cultivată sau spontană), nu este 
lăsat integral în pârloagă sau nu este 
cultivat în întregime cu culturi aflate sub 
apă o mare parte a anului, suprafața arabilă 
trebuie cultivată cu cel puțin două culturi
diferite. Statele membre introduc 
progresiv această cerință în cazul 
terenurilor utilizate pentru culturi 
multianuale.

Or. en

Amendamentul 1539
James Nicholson, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
depășește suprafața medie a exploatației 
agricole, astfel cum este prevăzută în 
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sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5 % din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70 % din terenul arabil.

anexa VI și nu este acoperit în întregime 
cu pășune (cultivată sau spontană), nu este 
lăsat integral în pârloagă sau nu este 
cultivat în întregime cu culturi aflate sub 
apă o mare parte a anului, suprafața arabilă 
trebuie cultivată cu cel puțin două culturi
diferite. Niciuna dintre aceste două culturi
nu trebuie să acopere mai puțin de 5 % din 
terenul arabil, iar cultura principală nu 
trebuie să depășească 90 % din terenul 
arabil.

Or. en

Amendamentul 1540
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5 % din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70 % din terenul arabil.

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 1/3 din suprafața medie 
a exploatației agricole în statul membru 
respectiv și nu este acoperit în întregime cu 
pășune (cultivată sau spontană), nu este 
lăsat integral în pârloagă sau nu este 
cultivat în întregime cu culturi aflate sub 
apă o mare parte a anului, suprafața arabilă 
trebuie cultivată cu cel puțin trei culturi 
diferite. Niciuna dintre aceste trei culturi 
nu trebuie să acopere mai puțin de 5 % din 
terenul arabil, iar cultura principală nu 
trebuie să depășească 70 % din terenul 
arabil. Această obligație nu se aplică în 
cazul exploatațiilor agricole în care 
pajiștile acoperă peste 70 % din suprafața 
totală a exploatației.

Or. en
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Amendamentul 1541
Robert Dušek

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5 % din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70 % din terenul arabil.

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 1/3 din suprafața medie 
a exploatației agricole în statul membru 
respectiv și nu este acoperit în întregime cu 
pășune (cultivată sau spontană), nu este 
lăsat integral în pârloagă sau nu este 
cultivat în întregime cu culturi aflate sub 
apă o mare parte a anului, suprafața arabilă 
trebuie cultivată cu cel puțin trei culturi 
diferite. Niciuna dintre aceste trei culturi 
nu trebuie să acopere mai puțin de 5 % din 
terenul arabil, iar cultura principală nu 
trebuie să depășească 70 % din terenul 
arabil.

Or. en

Amendamentul 1542
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5 % din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70 % din terenul arabil.

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit cu pășune (cultivată sau spontană), 
nu este lăsat în pârloagă sau nu este 
cultivat cu culturi aflate sub apă o mare 
parte a anului, suprafața arabilă trebuie 
cultivată cu cel puțin trei culturi diferite, 
prin rotație. O cultură de leguminoase 
este inclusă în rotație.
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Or. en

Amendamentul 1543
Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5 % din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70 % din terenul arabil.

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite prin rotație 
sau trebuie lăsată în pârloagă timp de trei 
ani consecutivi.

Or. en

Amendamentul 1544
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5 % din terenul 

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
printr-o rotație adecvată a culturilor, 
inclusiv terenuri în pârloagă adecvate 
condițiilor locale de climă, sol și apă.
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arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70 % din terenul arabil.

Or. en

Amendamentul 1545
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papastamkos, Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5 % din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70 % din terenul arabil.

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau o suprafață de peste 70 % din 
teren nu este utilizată pentru culturi care 
pot fi scufundate în apă pentru o mare 
parte a ciclului de cultivare, suprafața 
arabilă trebuie cultivată cu cel puțin trei 
culturi diferite. Niciuna dintre aceste trei 
culturi nu trebuie să acopere mai puțin 
de 5 % din terenul arabil, iar cultura 
principală nu trebuie să depășească 70 %
din terenul arabil.

Or. en

Amendamentul 1546
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) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 de hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
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pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5 % din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70 % din terenul arabil.

pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite; o cultură 
trebuie înțeleasă drept „specie de plantă 
cultivabilă”. Niciuna dintre aceste trei 
culturi nu trebuie să acopere mai puțin 
de 5 % din terenul arabil, iar cultura 
principală nu trebuie să depășească 70 % 
din terenul arabil.

Or. es

Justificare

(Prima teză nu privește versiunea în limba română.) Trebuie clarificat conceptul de 
„cultură”, în sensul că, pentru diversificarea culturilor, această noțiune trebuie înțeleasă 
drept „specie de plantă cultivabilă”.

Amendamentul 1547
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5 % din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70 % din terenul arabil. 

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5 % din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 50 % din terenul arabil.

Or. fr

Amendamentul 1548
Kent Johansson
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Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Primul paragraf nu se aplică 
exploatațiilor:
(a) ale căror terenuri arabile sunt utilizate 
în întregime pentru producția de iarbă 
sau alte furaje erbacee, sunt lăsate în 
întregime în pârloagă, sunt cultivate în 
întregime cu culturi aflate sub apă o mare 
parte a anului sau fac obiectul unei 
combinații a acestor utilizări; sau
(b) în care mai mult de 50 % din 
suprafața agricolă eligibilă a exploatației 
este utilizată pentru producția de iarbă, 
este lăsată în pârloagă sau face obiectul 
unei combinații a acestor utilizări;
(c) în care, anual, fermierul cedează la 
schimb, peste 50 % din terenul său arabil 
total altor fermieri, cu condiția să 
dovedească că fiecare parcelă a terenului 
său arabil este cultivată cu o cultură 
diferită față de cea din anul calendaristic 
anterior.

Or. en

Amendamentul 1549
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Primul paragraf nu se aplică 
exploatațiilor:
- în care terenul arabil este în întregime 
utilizat pentru producția de iarbă sau de 
alte furaje, este lăsat integral în pârloagă, 
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este cultivat cu culturi aflate sub apă o 
mare parte a anului sau dacă prezintă 
combinații între acestea; sau
- în care peste 50 % din suprafața 
agricolă eligibilă a exploatației este 
acoperită de pajiști și pășuni istorice sau 
de culturi permanente;
- situate la nord de paralela 62 și în 
anumite zone adiacente, afectate de 
condiții comparabile climatice, care fac ca 
activitatea agricolă să fie deosebit de 
dificilă.

Or. en

Amendamentul 1550
Sandra Kalniete, Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas 
Saudargas, Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Primul paragraf nu se aplică 
exploatațiilor: 
- în care terenul arabil este în întregime 
utilizat pentru producția de iarbă sau de 
alte furaje erbacee, este lăsat integral în 
pârloagă, este cultivat cu culturi aflate 
sub apă o mare parte a anului sau dacă 
prezintă combinații între acestea; sau
- în care terenul arabil al unui fermier 
este de aproximativ 50 de hectare și mai 
mult de 50 % din zona agricolă eligibilă a 
exploatației este acoperită de culturi 
permanente.

Or. en
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Amendamentul 1551
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Primul paragraf nu se aplică 
exploatațiilor:
(a) ale căror terenuri arabile sunt utilizate 
în întregime pentru producția de iarbă 
sau alte furaje erbacee, sunt lăsate în 
întregime în pârloagă, sunt cultivate în 
întregime cu culturi aflate sub apă o mare 
parte a anului sau fac obiectul unei 
combinații a acestor utilizări; sau
(b) în care mai mult de 75 % din 
suprafața agricolă eligibilă a exploatației 
este acoperită cu pășune permanentă, este 
utilizată pentru producția de iarbă sau 
alte furaje erbacee, este lăsată în pârloagă 
sau face obiectul unei combinații a 
acestor utilizări;
(c) în care, anual, fermierul cedează la 
schimb, peste 50 % din terenul său arabil 
total altor fermieri, cu condiția să 
dovedească că fiecare parcelă a terenului 
său arabil este cultivată cu o cultură 
diferită față de cea din anul calendaristic 
anterior;
(d) care s-au specializat în producția de 
legume, fructe de pădure, semințe și/sau 
fructe și/sau cuprind terenuri acoperite cu 
sere.

Or. en

Justificare

Aceste prevederi acordă o flexibilitate sporită fermierului și permit acoperirea ultimei tranșe 
de 5 % din angajament cu mai multe culturi. De asemenea, producția specializată ar trebui 
să fie scutită.
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Amendamentul 1552
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Primul paragraf nu se aplică: 
– dacă exploatația poate demonstra un 
echilibru agronomic favorabil la nivelul 
întregului teren cultivat; sau
– dacă exploatația practică 
cultivare/creștere mixtă și poate 
demonstra creșterea valorii culturilor 
exploatației cu ajutorul unei unități de 
producție animală.
În cazul exploatațiilor în cadrul cărora 
terenul acoperit cu pajiști temporare sau 
cu culturi leguminoase reprezintă cel 
puțin 10 % din terenul cultivat, cerința se 
reduce la două culturi diferite.

Or. fr

Amendamentul 1553
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Primul paragraf nu se aplică 
exploatațiilor:
– în cadrul cărora terenul acoperit cu 
pajiști și/sau culturi perene 
depășește 70 % din suprafața agricolă 
utilizată;
– care pot demonstra un echilibru 
agronomic favorabil la nivelul întregului 
teren cultivat;
– care practică cultivare/creștere mixtă și 
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pot demonstra creșterea valorii culturilor 
exploatației cu ajutorul cel puțin a unei 
unități de producție animală.
În cazul exploatațiilor în cadrul cărora 
terenul acoperit cu pajiști temporare sau 
cu culturi leguminoase reprezintă cel 
puțin 10 % din terenul cultivat, cerința se 
reduce la două culturi diferite.

Or. fr

Amendamentul 1554
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Primul paragraf nu se aplică 
exploatațiilor:
- în care terenul arabil este în întregime 
utilizat pentru producția de iarbă sau de 
alte furaje, este lăsat integral în pârloagă, 
este cultivat cu culturi aflate sub apă o 
mare parte a anului sau dacă prezintă 
combinații între acestea; sau
- în care terenul arabil al unui fermier 
este de aproximativ 50 de hectare și mai 
mult de 80 % din zona agricolă eligibilă a 
exploatației este acoperită de pajiști 
permanente sau de culturi permanente.

Or. en

Amendamentul 1555
Csaba Sándor Tabajdi

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Primul paragraf nu se aplică 
exploatațiilor:
- în care terenul arabil este în întregime 
utilizat pentru producția de iarbă sau de 
alte furaje, este lăsat integral în pârloagă, 
este cultivat cu culturi aflate sub apă o 
mare parte a anului sau dacă prezintă 
combinații între acestea; sau
- în care terenul arabil al unui fermier 
este de aproximativ 50 de hectare și mai 
mult de 50 % din zona agricolă eligibilă a 
exploatației este acoperită de pajiști 
permanente sau de culturi permanente.

Or. en

Amendamentul 1556
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Primul paragraf nu se aplică 
exploatațiilor:
- în care terenul arabil este în întregime 
utilizat pentru producția de iarbă 
(cultivată sau spontană) sau de alte 
furaje, este lăsat integral în pârloagă, este 
cultivat cu culturi aflate sub apă o mare 
parte a anului sau dacă prezintă 
combinații între acestea; sau
- în care mai mult de 75 % din suprafața 
agricolă eligibilă a exploatației este 
acoperită cu pășune permanentă, culturi 
permanente, este utilizată pentru 
producția de iarbă sau alte culturi 
furajere, este lăsată în pârloagă sau face 
obiectul unei combinații a acestor 
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utilizări.

Or. en

Amendamentul 1557
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, 
Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Primul paragraf nu se aplică 
exploatațiilor:
– în care terenul arabil este utilizat în 
principal pentru producția de iarbă sau de 
alte furaje, este lăsat în principal în 
pârloagă, este cultivat în principal cu 
culturi aflate sub apă o mare parte a 
ciclului de cultivare sau prezintă 
combinații între acestea; sau
– în care terenul arabil al unui fermier nu 
depășește 50 de hectare și mai mult 
de 80 % din zona agricolă eligibilă a 
exploatației este acoperită de pajiști 
permanente și pășuni istorice sau de 
culturi permanente.

Or. it

Justificare

Este necesară o flexibilitate sporită; așadar, sintagma „în întregime” a fost înlocuită cu „în 
principal”.

Amendamentul 1558
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Primul paragraf nu se aplică în cazul 
fermelor în care terenul arabil este utilizat 
în principal pentru producția de iarbă sau 
de alte furaje, este lăsat în principal în 
pârloagă, este cultivat în principal cu 
culturi aflate sub apă o mare parte a 
ciclului de cultivare sau prezintă 
combinații între acestea; sau

Or. it

Amendamentul 1559
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Dacă terenul agricol al unui fermier
este mai mic de 10 hectare și nu este 
utilizat în întregime pentru pășune sau nu 
este utilizat în întregime pentru producția 
de iarbă (cultivată sau spontană), nu este 
lăsat integral în pârloagă sau nu este 
cultivat cu culturi permanente sau nu este 
cultivat în întregime cu culturi aflate sub 
apă o mare parte a anului, suprafața 
arabilă trebuie cultivată prin 
diversificarea a cel puțin patru culturi, 
inclusiv de plante leguminoase care 
acoperă minimum 5 % din hectarele 
eligibile.

Or. en

Amendamentul 1560
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Primul paragraf nu se aplică 
exploatațiilor în care mai mult de 70 % 
din suprafața agricolă eligibilă este 
acoperită cu pășune permanentă, este 
utilizată pentru producția de iarbă sau 
alte furaje erbacee, este lăsată în pârloagă 
sau face obiectul unei combinații a 
acestor utilizări.

Or. en

Amendamentul 1561
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Primul paragraf nu se aplică 
exploatațiilor în care terenul arabil al 
unui fermier reprezintă mai mult de două 
treimi din zona agricolă eligibilă a 
exploatației și este acoperit de pajiști 
temporare sau permanente sau de culturi 
permanente.

Or. en

Amendamentul 1562
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Primul paragraf nu se aplică 
exploatațiilor în care, anual, fermierul 
cedează la schimb, peste 50 % din terenul 
său arabil total altor fermieri, cu condiția 
să dovedească că fiecare parcelă a 
terenului său arabil este cultivată cu o 
cultură diferită față de cea din anul 
calendaristic anterior.

Or. en

Amendamentul 1563
Bastiaan Belder

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prin derogare de la alineatul (1), 
fermierii care asigură diversificarea și 
rotația culturilor prin intermediul unui 
sistem de schimburi anuale de suprafețe 
cu alți fermieri din regiune, la nivelul 
suprafețelor respective, sunt scutiți de 
cerințele specifice prevăzute la 
alineatul (1).

Or. en

Justificare

Sunt necesare dispoziții personalizate pentru fermierii care se specializează sau doresc să se 
specializeze într-o anumită cultură, însă, totodată, asigură diversificarea și rotația culturilor 
făcând schimb de suprafețe cu fermierii din vecinătate sau cu alți fermieri din regiune.

Amendamentul 1564
Jens Rohde, Anne E. Jensen
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Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru a lua în considerare structura 
exploatațiilor lor agricole, statele membre 
pot ajusta suprafața de 10 hectare 
menționată la alineatul (1) în funcție de 
dimensiunea medie a fermei, astfel cum 
este prevăzută în anexa VI.

Or. en

Justificare

Este important ca nivelul minim de 10 hectare să poată fi diferențiat în funcție de structura 
fermelor din statul membru respectiv.

Amendamentul 1565
Seán Kelly, Jim Higgins

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru a lua în considerare structura 
exploatațiilor lor agricole, statele membre 
pot ajusta suprafața de 15 hectare 
menționată la alineatul (1) la 20 % din 
dimensiunea medie a fermei, astfel cum 
este prevăzută în anexa VI.

Or. en

Amendamentul 1566
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Articolul 30 alineatul (1) nu se aplică 
în cazul exploatațiilor în care o proporție 
de 65 % din suprafața agricolă eligibilă 
este folosită ca pajiște permanentă.

Or. de

Amendamentul 1567
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prin derogare de la prevederile 
alineatului (1), se consideră că fermierii a 
căror exploatație este constituită în 
proporție de cel puțin 70 % din pajiști 
permanente respectă cerințele de 
diversificare a culturilor în scopul 
prezentului articol.

Or. en

Justificare

Fermierii ale căror exploatații sunt acoperite, într-o mare măsură, de pajiști permanente, nu 
ar trebui să fie discriminați, întrucât aceștia asigură deja beneficii ecologice semnificative, 
păstrând suprafețe mari ocupate cu pajiști permanente. Prin urmare, acestor fermieri ar 
trebui să li se faciliteze accesul la această măsură.

Amendamentul 1568
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Primul paragraf nu se aplică în cazul 
fermelor în care cel puțin 70 % din 
terenul arabil este utilizat pentru 
producția de iarbă.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se considere că fermele al căror teren arabil este utilizat în proporție de cel 
puțin 70 % pentru producția de iarbă, în orice an, au îndeplinit cerințele de diversificare a 
culturilor. În caz contrar, aceste ferme vor încălca limita de 70 % pentru cultura principală 
și, de fapt, vor fi penalizate pentru că au cultivat prea multă iarbă.

Amendamentul 1569
Robert Dušek

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Această obligație nu se aplică în 
cazul exploatațiilor agricole în care 
pajiștile acoperă peste 70 % din suprafața 
totală a exploatației.

Or. en

Amendamentul 1570
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Terenul arabil arat, cultivat cu 
culturi permanente, retras din circuitul 
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agricol sau lăsat în pârloagă trebuie să fie 
protejat cu culturi de acoperire. Terenul 
eligibil nu trebuie să fie lăsat neacoperit 
mai mult de 4 săptămâni sau 8 săptămâni 
în anumite situații.

Or. en

Amendamentul 1571
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prin derogare de la prevederile 
alineatului (1), se consideră că fermierii 
care cultivă culturi de rotație necerealiere 
pe cel puțin 25 % și cel mult 70 % din 
terenul arabil de pe exploatația lor 
respectă cerințele de diversificare a 
culturilor în scopul prezentului articol.
În scopul prezentului articol, culturile de 
rotație pot fi: semințe sau fructe 
oleaginoase, culturi de proteine, in, 
cânepă, legume, pajiști și terenurile în 
pârloagă.

Or. en

Justificare

Fermierii care cultivă deja culturi de rotație recunoscute ca asigurând beneficii ecologice 
(utilizează mai puțină apă, mai puține îngrășăminte etc.) nu ar trebui să fie discriminați și, 
prin urmare, acestor fermieri ar trebui să li se faciliteze accesul la această măsură.

Amendamentul 1572
Riikka Manner, Marit Paulsen

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prin derogare de la prevederile 
alineatului (1), în zonele în care perioada 
de creștere durează mai puțin 
de 180 de zile, terenul arabil este cultivat 
cu două culturi diferite.

Or. en

Justificare

Cerința privind numărul de trei culturi este deosebit de dificil de pus în aplicare în zonele în 
care perioada de creștere este scurtă. Așadar, în aceste zone ar trebui să fie suficiente două 
culturi. Perioada scurtă de creștere și temperatura efectivă redusă restrâng în mare măsură 
opțiunile disponibile privind culturile care pot fi cultivate în aceste zone.

Amendamentul 1573
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Rotația culturilor se realizează pe 
fiecare parcelă, cu excepția parcelelor cu 
pajiști sau pășuni permanente și cu plante 
perene.

Or. fr

Amendamentul 1574
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 30 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) În scopul prezentului articol, 
„cultură” înseamnă o cultură a unuia 
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dintre genurile definite în clasificarea 
botanică a culturilor sau o cultură a 
uneia dintre speciile din familiile de 
plante Brassicaceae, Solonaceae și 
Cucurbitaceae, precum și terenurile lăsate 
în pârloagă. Totuși, culturile de 
toamnă/iarnă și cele de primăvară/vară 
sunt considerate culturi distincte, chiar 
dacă aparțin aceluiași gen.

Or. it

Justificare

Este preferabilă o definiție a termenului „cultură” în funcție de genurile botanice (cu câteva 
excepții pentru sectorul horticol etc.), întrucât aceasta oferă o flexibilitate superioară față de 
lista închisă menționată în actul de bază.

Amendamentul 1575
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) În scopul prezentului articol, 
„cultură” înseamnă o cultură a oricăruia 
dintre genurile definite în clasificarea 
botanică a culturilor sau o cultură a 
oricăreia dintre speciile din familiile de 
plante Brasscacerae, Solanaeceae și 
Cucurbitaceae, Gramineae, 
Legomionseae, precum și terenurile lăsate 
în pârloagă și culturile secundare. Totuși, 
culturile de iarnă și cele de primăvară 
sunt considerate culturi distincte, chiar 
dacă aparțin aceluiași gen.

Or. en

Justificare

Este important ca definiția conceptului de „cultură” să fie mai detaliată în cadrul prezentului 
regulament. Și culturile secundare ar trebui incluse în această categorie, întrucât ele au o 
valoare ecologică ridicată. De asemenea, este important să se facă distincția între diferitele 
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specii de ierburi și legume pentru producția de semințe.

Amendamentul 1576
Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) În scopul prezentului articol, 
„cultură” înseamnă o cultură a oricăruia
dintre genurile definite în clasificarea 
botanică a culturilor sau o cultură a 
oricăreia dintre speciile din familiile de 
plante Brasscacerae, Solanaeceae și 
Cucurbitaceae, precum și terenurile lăsate 
în pârloagă. Totuși, culturile de iarnă și 
cele de primăvară sunt considerate culturi 
distincte, chiar dacă aparțin aceluiași gen.

Or. en

Amendamentul 1577
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) În scopurile prezentului articol, 
„cultură” înseamnă orice specie definită 
ca plantă în vederea clasificării botanice 
și terenurile lăsate în pârloagă.

Or. es

Justificare

Având în vedere beneficiile lor ecologice și agricole, terenurile lăsate în pârloagă ar trebui 
considerate o cultură, în vederea diversificării.
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Amendamentul 1578
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) În scopul prezentului articol, 
„cultură” înseamnă o cultură a oricăruia 
dintre genurile definite în clasificarea 
botanică a culturilor, precum și terenurile 
lăsate în pârloagă, retrase temporar din 
circuitul agricol și ocupate cu pajiști 
temporare.

Or. en

Amendamentul 1579
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) În sensul prezentului articol, 
„cultură” înseamnă orice cultură 
enumerată în anexa Va.

Or. en

Amendamentul 1580
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În sensul prezentului articol, 
„cultură” înseamnă orice cultură 
enumerată în anexa Va.

Or. en


