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Amendamentul 1581
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1582
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

(2) Pentru a se asigura că obligațiile 
menționate în măsura privind 
diversificarea culturilor sunt aplicate în 
mod proporțional și nediscriminatoriu și 
au ca rezultat o protecție sporită a 
mediului, se deleagă Comisiei competența 
de a adopta acte delegate în conformitate 
cu articolul 55 pentru a adăuga alte tipuri 
de culturi la cele definite la alineatul (1b) 
de la prezentul articol și pentru a stabili
normele privind aplicarea calculării precise 
a ponderii diferitelor culturi.

Or. en

Amendamentul 1583
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
prevederile de la articolul 55 prin care să 
stabilească definiția termenului „cultură” și 
normele privind aplicarea calculării precise 
a ponderii diferitelor culturi, ținând seama 
că terenul lăsat în pârloagă este 
considerat cultură în scopul diversificării, 
și să identifice mai bine tipurile de zone 
de interes ecologic descrise la alineatul 
(1) de la prezentul articol, precum și să 
adauge și să identifice alte tipuri de zone 
de interes ecologic care pot fi luate în 
considerare pentru respectarea 
procentajului menționat la alineatul (1).

Or. es

Justificare

Se consideră adecvat ca lista de culturi să figureze într-o anexă. Cu toate acestea, terenul 
lăsat în pârloagă ar trebui considerat cultură.

Amendamentul 1584
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

(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, ținând seama 
că terenul lăsat în pârloagă este 
considerat cultură în scopul diversificării, 
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și să identifice mai bine tipurile de zone 
de interes ecologic descrise la alineatul 
(1) de la prezentul articol, precum și să 
adauge și să identifice alte tipuri de zone 
de interes ecologic care pot fi luate în 
considerare pentru respectarea 
procentajului menționat la alineatul (1).

Or. es

Amendamentul 1585
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 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a adăuga alte culturi la 
cele enumerate la alineatul (1b) și pentru 
a stabili normele privind aplicarea 
calculării precise a ponderii diferitelor 
culturi.

Or. it

Amendamentul 1586
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să stabilească 
definiția termenilor „cultură” și „echilibru 
agronomic” și normele privind aplicarea 
calculării precise a ponderii diferitelor 
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culturi.

Or. fr

Amendamentul 1587
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să stabilească 
definiția termenului „cultură”.

Or. en

Amendamentul 1588
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care terenurile arabile 
sunt cultivate alături de alte terenuri 
arabile având alți proprietari în cadrul 
unui acord de cultură în masă, cerințele 
de la alineatul (1) se aplică precum în 
situația în care toate terenurile arabile 
care fac obiectul acordului ar fi o singură 
suprafață de teren arabil aflată sub 
controlul unui singur fermier.

Or. en
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Amendamentul 1589
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre pot scuti fermierii de 
obligațiile ce le revin în temeiul 
prezentului alineat dacă, din cauza 
condițiilor meteorologice nefavorabile sau 
a altor dezastre naturale, aceștia nu le pot 
respecta.

Or. en

Amendamentul 1590
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 31 eliminat
Pajiștile permanente

(1) Fermierii mențin ca pajiște 
permanentă suprafețele din exploatațiile 
lor declarate ca atare în cererea depusă în 
temeiul articolului 74 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX (HZ) pentru 
anul de cerere 2014, denumite în 
continuare „suprafețe de referință cu 
pajiști permanente”.
Suprafețele de referință cu pajiști 
permanente trebuie mărite în cazul în 
care fermierul are obligația să 
reconvertească suprafețele în pajiști 
permanente în 2014 și/sau în 2015, în 
conformitate cu articolul 93 din 
Regulamentul (UE) nr. […] HZR.
(2) Fermierii trebuie autorizați să 
convertească cel mult 5 % din suprafețele 
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lor de referință cu pajiști permanente. 
Limita respectivă nu se aplică în caz de 
forță majoră sau în circumstanțe 
excepționale.
(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor de referință 
cu pajiști permanente, în conformitate cu 
alineatul (1) primul paragraf, reînnoirea 
pajiștilor permanente, reconversia 
suprafeței agricole în pajiști permanente 
în cazul în care este depășită reducerea 
autorizată menționată la alineatul (2) , 
precum și modificarea suprafețelor de 
referință cu pajiști permanente în cazul 
transferării terenurilor.

Or. en

Amendamentul 1591
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 31 eliminat
Pajiștile permanente

(1) Fermierii mențin ca pajiște 
permanentă suprafețele din exploatațiile 
lor declarate ca atare în cererea depusă în 
temeiul articolului 74 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX (HZ) pentru 
anul de cerere 2014, denumite în 
continuare „suprafețe de referință cu 
pajiști permanente”.
Suprafețele de referință cu pajiști 
permanente trebuie mărite în cazul în 
care fermierul are obligația să 
reconvertească suprafețele în pajiști 
permanente în 2014 și/sau în 2015, în 
conformitate cu articolul 93 din 
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Regulamentul (UE) nr. […] HZR.
(2) Fermierii trebuie autorizați să 
convertească cel mult 5 % din suprafețele 
lor de referință cu pajiști permanente. 
Limita respectivă nu se aplică în caz de 
forță majoră sau în circumstanțe 
excepționale.
(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor de referință 
cu pajiști permanente, în conformitate cu 
alineatul (1) primul paragraf, reînnoirea 
pajiștilor permanente, reconversia 
suprafeței agricole în pajiști permanente 
în cazul în care este depășită reducerea 
autorizată menționată la alineatul (2) , 
precum și modificarea suprafețelor de 
referință cu pajiști permanente în cazul 
transferării terenurilor.

Or. de

Justificare

Pentru a obține beneficii ecologice este nevoie de o abordare diferențiată în funcție de 
regiuni și de măsuri și nu de o eliminare generală a câmpurilor de la cultivare. În consecință, 
măsurile agroecologice ar trebui să se concentreze asupra pilonului 2. În temeiul acestui 
articol, concurența dintre exploatațiile agricole și contribuția esențială a acestora la 
prevenirea penuriei alimentare la nivel mondial ar fi reduse în mod semnificativ; regiunile 
care au stocuri de bovine în scădere nu au alternative pentru utilizarea pajiștilor.

Amendamentul 1592
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 31 eliminat
Pajiștile permanente

(1) Fermierii mențin ca pajiște 
permanentă suprafețele din exploatațiile 
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lor declarate ca atare în cererea depusă în 
temeiul articolului 74 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX (HZ) pentru 
anul de cerere 2014, denumite în 
continuare „suprafețe de referință cu 
pajiști permanente”.
Suprafețele de referință cu pajiști 
permanente trebuie mărite în cazul în 
care fermierul are obligația să 
reconvertească suprafețele în pajiști 
permanente în 2014 și/sau în 2015, în 
conformitate cu articolul 93 din 
Regulamentul (UE) nr. […] HZR.
(2) Fermierii trebuie autorizați să 
convertească cel mult 5 % din suprafețele 
lor de referință cu pajiști permanente. 
Limita respectivă nu se aplică în caz de 
forță majoră sau în circumstanțe 
excepționale.
(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor de referință 
cu pajiști permanente, în conformitate cu 
alineatul (1) primul paragraf, reînnoirea 
pajiștilor permanente, reconversia 
suprafeței agricole în pajiști permanente 
în cazul în care este depășită reducerea 
autorizată menționată la alineatul (2) , 
precum și modificarea suprafețelor de 
referință cu pajiști permanente în cazul 
transferării terenurilor.

Or. es

Amendamentul 1593
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 31 eliminat
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Pajiștile permanente
(1) Fermierii mențin ca pajiște 
permanentă suprafețele din exploatațiile 
lor declarate ca atare în cererea depusă în 
temeiul articolului 74 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX (HZ) pentru 
anul de cerere 2014, denumite în 
continuare „suprafețe de referință cu 
pajiști permanente”.
Suprafețele de referință cu pajiști 
permanente trebuie mărite în cazul în 
care fermierul are obligația să 
reconvertească suprafețele în pajiști 
permanente în 2014 și/sau în 2015, în 
conformitate cu articolul 93 din 
Regulamentul (UE) nr. […] HZR.
(2) Fermierii trebuie autorizați să 
convertească cel mult 5 % din suprafețele 
lor de referință cu pajiști permanente. 
Limita respectivă nu se aplică în caz de 
forță majoră sau în circumstanțe 
excepționale.
(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor de referință 
cu pajiști permanente, în conformitate cu 
alineatul (1) primul paragraf, reînnoirea 
pajiștilor permanente, reconversia 
suprafeței agricole în pajiști permanente 
în cazul în care este depășită reducerea 
autorizată menționată la alineatul (2) , 
precum și modificarea suprafețelor de 
referință cu pajiști permanente în cazul 
transferării terenurilor.

Or. en

Amendamentul 1594
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 31 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pajiștile permanente Pășunile permanente

Or. en

Amendamentul 1595
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 31 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pajiștile permanente Pășunile permanente

Or. en

Amendamentul 1596
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 31 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pajiștile permanente Pajiștile și pășunile permanente

Or. en

Amendamentul 1597
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 31 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pajiștile permanente Pajiștile și pășunile permanente și culturile 
permanente 
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Or. en

Amendamentul 1598
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 31 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pajiștile permanente Pajiștile și pășunile permanente

Or. fr

Amendamentul 1599
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Articolul 31 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pajiștile permanente Pajiștile și pășunile permanente

Or. it

Amendamentul 1600
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 31 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pajiștile permanente Pășunile și pajiștile permanente

Or. it

Amendamentul 1601
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari
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Propunere de regulament
Articolul 31 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pajiștile permanente Pajiștile temporare și permanente

Or. en

Amendamentul 1602
Robert Dušek

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii mențin ca pajiște permanentă
suprafețele din exploatațiile lor declarate 
ca atare în cererea depusă în temeiul 
articolului 74 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX (HZ) pentru 
anul de cerere 2014, denumite în 
continuare „suprafețe de referință cu 
pajiști permanente”.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1603
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii mențin ca pajiște permanentă
suprafețele din exploatațiile lor declarate 
ca atare în cererea depusă în temeiul 
articolului 74 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX (HZ) pentru 
anul de cerere 2014, denumite în 
continuare „suprafețe de referință cu 

Dacă suprafața agricolă, cu excepția 
suprafețelor cu pajiști permanente, 
acoperă mai mult de 15 hectare, fermierii 
se asigură că cel puțin 3 % din hectarele 
lor eligibile definite la articolul 25 
alineatul (2) reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terenuri cu 
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pajiști permanente”. culturi permanente, terase, elemente de 
peisaj, precum garduri vii sau pereți de 
rocă, zone de protecție, terenuri cultivate 
cu culturi aflate sub apă pentru o parte 
semnificativă a ciclului de creștere, 
terenuri cultivate cu culturi de 
îmbunătățire a solurilor, precum zonele 
cultivate cu leguminoase și zonele 
împădurite menționate la articolul 25 
alineatul (2) litera (b) punctul (ii).

Or. it

Amendamentul 1604
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii mențin ca pajiște permanentă
suprafețele din exploatațiile lor declarate 
ca atare în cererea depusă în temeiul 
articolului 74 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX (HZ) pentru 
anul de cerere 2014, denumite în 
continuare „suprafețe de referință cu
pajiști permanente”.

Statele membre se asigură că întreaga 
suprafață de pajiști permanente este 
menținută la nivelul statului membru și la 
nivel regional.

Or. en

Justificare

Pentru prevenirea problemelor legate de birocrație și monitorizare, este mai bine să se ia în 
considerare suprafața totală de pajiști permanente mai degrabă la nivelul întregului stat 
membru decât la nivelul fiecărei exploatații.

Amendamentul 1605
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii mențin ca pajiște permanentă
suprafețele din exploatațiile lor declarate 
ca atare în cererea depusă în temeiul 
articolului 74 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX (HZ) pentru 
anul de cerere 2014, denumite în 
continuare „suprafețe de referință cu
pajiști permanente”.

Statele membre se asigură că întreaga 
suprafață de pajiști temporare sau 
permanente este menținută la nivelul 
statului membru și la nivel regional.

Or. en

Amendamentul 1606
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii mențin ca pajiște permanentă
suprafețele din exploatațiile lor declarate 
ca atare în cererea depusă în temeiul 
articolului 74 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX (HZ) pentru 
anul de cerere 2014, denumite în 
continuare „suprafețe de referință cu 
pajiști permanente”.

Statele membre se asigură că terenurile 
agricole care au fost terenuri cu pajiști 
permanente pentru anul de cerere 2014
sunt menținute ca pajiști permanente.

Or. en

Amendamentul 1607
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii mențin ca pajiște permanentă
suprafețele din exploatațiile lor declarate 
ca atare în cererea depusă în temeiul 

Statele membre întreprind demersuri 
pentru a menține proporția dintre 
suprafața cu pajiști și pășuni permanente 
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articolului 74 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX (HZ) pentru 
anul de cerere 2014, denumite în 
continuare „suprafețe de referință cu 
pajiști permanente”.

și suprafața agricolă totală. Această 
obligație se aplică la nivel național sau 
regional.

Or. fr

Amendamentul 1608
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Herbert Dorfmann, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii mențin ca pajiște permanentă
suprafețele din exploatațiile lor declarate 
ca atare în cererea depusă în temeiul 
articolului 74 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX (HZ) pentru 
anul de cerere 2014, denumite în 
continuare „suprafețe de referință cu 
pajiști permanente”.

Statele membre se asigură că proporția 
terenurilor cu pajiști permanente este 
menținută, în limitele stabilite, față de 
suprafața agricolă totală. Această 
obligație se aplică la nivel național sau 
regional.

Or. en

Amendamentul 1609
Liam Aylward, Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii mențin ca pajiște permanentă
suprafețele din exploatațiile lor declarate 
ca atare în cererea depusă în temeiul 
articolului 74 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX (HZ) pentru 
anul de cerere 2014, denumite în 
continuare „suprafețe de referință cu 
pajiști permanente”.

Statele membre se asigură că proporția 
terenurilor cu pajiști permanente este 
menținută, în limitele stabilite, față de 
suprafața agricolă totală. Această 
obligație se aplică la nivel național sau 
regional.
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Or. en

Justificare

Aplicarea cerinței de a menține pajiștile permanente la nivelul fermierului individual este 
excesiv de restrictivă. Prin urmare, se propune ca aceasta să fie aplicată la nivel național sau 
regional.

Amendamentul 1610
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii mențin ca pajiște permanentă
suprafețele din exploatațiile lor declarate 
ca atare în cererea depusă în temeiul 
articolului 74 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX (HZ) pentru 
anul de cerere 2014, denumite în 
continuare „suprafețe de referință cu 
pajiști permanente”.

Statele membre asigură menținerea 
proporției dintre pajiștile permanente și 
suprafața agricolă totală. Această 
obligație se aplică la nivel național sau 
regional.

Or. en

Amendamentul 1611
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii mențin ca pajiște permanentă
suprafețele din exploatațiile lor declarate 
ca atare în cererea depusă în temeiul 
articolului 74 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX (HZ) pentru 
anul de cerere 2014, denumite în 
continuare „suprafețe de referință cu 
pajiști permanente”.

Fermierii mențin ca pajiști permanente
suprafețele din exploatațiile lor care au o 
valoare specială pentru mediu, climă sau 
biodiversitate. În sensul prezentului 
alineat, termenul „pajiști permanente” 
înseamnă terenurile definite la articolul 4 
alineatul (1) litera (h) care nu au făcut 
parte din sistemul de rotație a culturilor 
din exploatație sau nu a fost arate timp de 
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10 ani sau mai mult.

Or. en

Justificare

Doar pășunile permanente cu biodiversitatea cea mai mare ar trebui să fie protejate prin 
componenta de ecologizare.

Amendamentul 1612
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii mențin ca pajiște permanentă
suprafețele din exploatațiile lor declarate ca
atare în cererea depusă în temeiul 
articolului 74 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX (HZ) pentru 
anul de cerere 2014, denumite în 
continuare „suprafețe de referință cu 
pajiști permanente”.

Fermierii mențin în stare bună din punct 
de vedere agricol și ecologic suprafețele 
din exploatațiile lor declarate ca fiind 
pajiști permanente în cererea depusă în 
fiecare an.

Or. es

Justificare

Se înțelege că angajamentul de ecologizare în raport cu pășunile permanente trebuie 
respectat la nivel individual prin menținerea acestor suprafețe în stare bună. Prin urmare, 
conceptul „menținere” trebuie înțeles ca fiind un proces temporal. În acest fel, fermierul va 
putea respecta ecologizarea din punct de vedere al suprafețelor cu pajiști permanente 
declarate în fiecare an pentru care angajamentul de a le menține în stare buna a fost 
respectat.

Amendamentul 1613
James Nicholson, Anthea McIntyre, Robert Sturdy, Julie Girling, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii mențin ca pajiște permanentă
suprafețele din exploatațiile lor declarate 
ca atare în cererea depusă în temeiul 
articolului 74 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX (HZ) pentru 
anul de cerere 2014, denumite în 
continuare „suprafețe de referință cu pajiști 
permanente”.

Fermierii mențin suprafețe de teren 
natural și necultivat aflat în exploatațiile 
lor declarate ca atare în cererea depusă în 
temeiul articolului 74 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX (HZ) pentru 
anul de cerere 2014, denumite în 
continuare „suprafețe de referință de teren 
natural și necultivat”.

Or. en

Amendamentul 1614
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii mențin ca pajiște permanentă
suprafețele din exploatațiile lor declarate 
ca atare în cererea depusă în temeiul 
articolului 74 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX (HZ) pentru 
anul de cerere 2014, denumite în 
continuare „suprafețe de referință cu pajiști 
permanente”.

Fermierii mențin suprafețe de teren 
natural și necultivat aflat în exploatațiile 
lor declarate ca atare în cererea depusă în 
temeiul articolului 74 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. XXXX (HZ) pentru 
anul de cerere 2014, denumite în 
continuare „suprafețe de referință de teren 
natural și necultivat”.

Or. en

Amendamentul 1615
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii mențin ca pajiște permanentă
suprafețele din exploatațiile lor declarate 
ca atare în cererea depusă în temeiul 

Statele membre mențin ca pajiști 
permanente un număr de hectare care este 
echivalent cu suprafețele declarate ca atare 
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articolului 74 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX (HZ) pentru 
anul de cerere 2014, denumite în 
continuare „suprafețe de referință cu pajiști 
permanente”.

în cererea depusă în temeiul articolului 74 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 
XXX (HZ) pentru anul de cerere 2014, 
denumite în continuare „suprafețe de 
referință cu pajiști permanente”.

Or. en

Amendamentul 1616
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii mențin ca pajiște permanentă
suprafețele din exploatațiile lor declarate ca 
atare în cererea depusă în temeiul 
articolului 74 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX (HZ) pentru 
anul de cerere 2014, denumite în 
continuare „suprafețe de referință cu pajiști
permanente”.

Fermierii mențin ca pășuni permanente
suprafețele din exploatațiile lor declarate ca 
atare în cererea depusă în temeiul 
articolului 74 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX (HZ) pentru 
anul de cerere 2011, denumite în 
continuare „suprafețe de referință cu 
pășuni permanente”.

Or. en

Amendamentul 1617
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii mențin ca pajiște permanentă
suprafețele din exploatațiile lor declarate ca 
atare în cererea depusă în temeiul 
articolului 74 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX (HZ) pentru 
anul de cerere 2014, denumite în 
continuare „suprafețe de referință cu pajiști 
permanente”.

Fermierii mențin ca pajiști și pășuni 
permanente suprafețele din exploatațiile lor 
declarate ca atare în cererea depusă în 
temeiul articolului 74 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX (HZ) pentru 
anul de cerere 2014, denumite în 
continuare „suprafețe de referință cu pajiști 
și pășuni permanente”.
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Or. fr

Amendamentul 1618
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii mențin ca pajiște permanentă
suprafețele din exploatațiile lor declarate ca 
atare în cererea depusă în temeiul 
articolului 74 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX (HZ) pentru 
anul de cerere 2014, denumite în 
continuare „suprafețe de referință cu pajiști 
permanente”.

Fermierii mențin ca pajiști și pășuni 
permanente suprafețele din exploatațiile lor 
declarate ca atare în cererea depusă în 
temeiul articolului 74 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX (HZ) pentru 
anul de cerere 2014, denumite în 
continuare „suprafețe de referință cu pajiști 
și pășuni permanente”.

Or. it

Amendamentul 1619
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii mențin ca pajiște permanentă
suprafețele din exploatațiile lor declarate ca 
atare în cererea depusă în temeiul 
articolului 74 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX (HZ) pentru 
anul de cerere 2014, denumite în 
continuare „suprafețe de referință cu pajiști
permanente”.

Fermierii mențin ca pășuni permanente
suprafețele din exploatațiile lor declarate ca 
atare în cererea depusă în temeiul 
articolului 74 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX (HZ) pentru 
anul de cerere 2014, denumite în 
continuare „suprafețe de referință cu 
pășuni permanente”.

Or. en

Amendamentul 1620
Salvatore Caronna
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Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii mențin ca pajiște permanentă
suprafețele din exploatațiile lor declarate ca 
atare în cererea depusă în temeiul 
articolului 74 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX (HZ) pentru 
anul de cerere 2014, denumite în 
continuare „suprafețe de referință cu pajiști 
permanente”.

(1) Fermierii mențin ca pajiști și pășuni 
permanente suprafețele din exploatațiile lor 
declarate ca atare în cererea depusă în 
temeiul articolului 74 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX (HZ) pentru 
anul de cerere 2014, denumite în 
continuare „suprafețe de referință cu pajiști 
și pășuni permanente”.

Or. it

Amendamentul 1621
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii mențin ca pajiște permanentă
suprafețele din exploatațiile lor declarate ca 
atare în cererea depusă în temeiul 
articolului 74 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX (HZ) pentru 
anul de cerere 2014, denumite în 
continuare „suprafețe de referință cu pajiști 
permanente”.

Fermierii mențin ca pajiști permanente sau 
ca pășuni istorice suprafețele din 
exploatațiile lor declarate ca atare în 
cererea depusă în temeiul articolului 74 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 
XXX (HZ) pentru anul de cerere 2014, 
denumite în continuare „suprafețe de 
referință cu pajiști permanente”. În acest 
scop, fermierii au obligația de a 
demonstra prezența bovinelor într-o 
densitate de acoperire de o unitate de 
șeptel pe hectar de pajiște eligibilă sau, 
dacă nu există animale, să dovedească 
faptul că se desfășoară activități de 
menținere precum activități de cosire și 
defrișare.

Or. es
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Justificare

Considerăm că este necesar să se stabilească o legătură între suprafața de pajiște și 
activitățile agrare-de creștere de animale sau, dacă este cazul, cerința de a se aplica anumite 
practici agricole în vederea prevenirii deteriorării și abandonului.

Amendamentul 1622
Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii mențin ca pajiște permanentă
suprafețele din exploatațiile lor declarate ca 
atare în cererea depusă în temeiul 
articolului 74 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX (HZ) pentru 
anul de cerere 2014, denumite în 
continuare „suprafețe de referință cu pajiști 
permanente”.

Fermierii mențin ca pajiști permanente
suprafețele din exploatațiile lor declarate ca 
atare în cererea depusă în temeiul 
articolului 74 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX (HZ) pentru 
anul de cerere 2014, denumite în 
continuare „suprafețe de referință cu pajiști 
permanente”. Pajiștile permanente care au 
fost transformate în teren arabil între anii 
2011 și 2014 trebuie reînsămânțate, dacă 
acest lucru este impus de motive legate de 
mediu.

Or. en

Amendamentul 1623
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care au aderat la UE 
înainte de 2004 se asigură că terenurile 
utilizate ca pășuni permanente la data 
prevăzută pentru cererile de ajutor pe 
suprafață din 2003 sunt în continuare 
utilizate în acest scop.
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Noile state membre care au aderat la UE 
în 2004 se asigură că terenurile utilizate 
ca pășuni permanente la 1 mai 2004 sunt 
în continuare utilizate în acest scop.
Bulgaria și România se asigură că 
terenurile utilizate ca pășuni permanente 
la 1 ianuarie 2007 sunt în continuare 
utilizate în acest scop.
Statele membre garantează că proporția 
menționată la primul paragraf (denumită 
în continuare index de referință) nu a fost 
redusă cu mai mult de 10 % în 
detrimentul suprafeței cu pajiști 
permanente în raport cu anul de referință 
relevant menționat la paragraful 
precedent.
Prevederile prezentului paragraf nu se 
aplică terenurilor cu pajiști permanente 
care urmează să fie împădurite, dacă 
împădurirea este compatibilă cu mediul și 
dacă sunt excluse plantările de brazi de 
Crăciun și de specii cu creștere rapidă 
cultivate pe termen scurt.

Or. en

Amendamentul 1624
Robert Dušek

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că terenurile 
agricole care au fost terenuri cu pajiști 
permanente pentru anul de cerere 2014 
sunt menținute ca pajiști permanente.

Or. en

Amendamentul 1625
Sandra Kalniete, Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Roberts Zīle, 
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Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas 
Saudargas, Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre asigură menținerea 
proporției dintre terenurile cu pajiști 
permanente și suprafața agricolă totală. 
Această obligație se aplică la nivel 
național sau regional. Proporția de 
referință se stabilește ca fiind raportul 
dintre terenurile cu pajiști permanente și 
suprafața agricolă declarată de fermieri 
în 2014.

Or. en

Amendamentul 1626
Juozas Imbrasas

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre asigură menținerea 
proporției dintre terenurile cu pajiști 
permanente și suprafața agricolă totală. 
Această obligație se aplică la nivel 
național sau regional. Proporția de 
referință se stabilește ca fiind raportul 
dintre terenurile cu pajiști permanente și 
suprafața agricolă declarată de fermieri 
în 2014.

Or. en

Amendamentul 1627
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard
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Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii sunt autorizați să își 
reînnoiască pajiștile permanente. În 
sensul prezentului paragraf, termenul 
„pajiști permanente” înseamnă terenurile 
definite la articolul 4 alineatul (1) litera 
(h) care nu au făcut parte din sistemul de 
rotație a culturilor din exploatație timp de 
zece ani sau mai mult.

Or. en

Justificare

Reînnoirea pajiștilor permanente prin cultivare este o măsură critică pentru fermieri în 
vederea îmbunătățirii producțivității și calității culturilor lor de iarbă, care sunt utilizate ca 
furnaj de înaltă calitate pentru ovine, bovine și bovine de lapte. De asemenea, aceasta joacă 
un rol important în atenuarea schimbărilor climatice prin îmbunătățirea calității solurilor.

Amendamentul 1628
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Suprafețele de referință cu pajiști 
permanente trebuie mărite în cazul în 
care fermierul are obligația să 
reconvertească suprafețele în pajiști 
permanente în 2014 și/sau în 2015, în 
conformitate cu articolul 93 din 
Regulamentul (UE) nr. […] HZR.

eliminat

Or. en

Justificare

Pentru prevenirea problemelor legate de birocrație și monitorizare, este mai bine să se ia în 
considerare suprafața totală de pajiști permanente mai degrabă la nivelul întregului stat 
membru decât la nivelul fiecărei exploatații.
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Amendamentul 1629
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Suprafețele de referință cu pajiști 
permanente trebuie mărite în cazul în 
care fermierul are obligația să 
reconvertească suprafețele în pajiști 
permanente în 2014 și/sau în 2015, în 
conformitate cu articolul 93 din 
Regulamentul (UE) nr. […] HZR.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 1630
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Suprafețele de referință cu pajiști 
permanente trebuie mărite în cazul în 
care fermierul are obligația să 
reconvertească suprafețele în pajiști 
permanente în 2014 și/sau în 2015, în 
conformitate cu articolul 93 din 
Regulamentul (UE) nr. […] HZR.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1631
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Suprafețele de referință cu pajiști 
permanente trebuie mărite în cazul în 
care fermierul are obligația să 
reconvertească suprafețele în pajiști 
permanente în 2014 și/sau în 2015, în 
conformitate cu articolul 93 din 
Regulamentul (UE) nr. […] HZR.

eliminat

Or. en

Justificare

Obligația privind pajiștile permanente ar trebui menținută la nivel național ca în sistemul 
care funcționează în prezent care, dacă zona de legătură a ratei de referință scade sub pragul 
impus de 10 %, obligă fermierii să realizeze reconversia terenului arabil în pășuni 
permanente.

Amendamentul 1632
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Suprafețele de referință cu pajiști 
permanente trebuie mărite în cazul în 
care fermierul are obligația să 
reconvertească suprafețele în pajiști 
permanente în 2014 și/sau în 2015, în 
conformitate cu articolul 93 din 
Regulamentul (UE) nr. […] HZR.

eliminat

Or. en

Justificare

Doar pășunile permanente cu biodiversitatea cea mai mare ar trebui să fie protejate prin 
componenta de ecologizare.

Amendamentul 1633
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Suprafețele de referință cu pajiști 
permanente trebuie mărite în cazul în 
care fermierul are obligația să 
reconvertească suprafețele în pajiști 
permanente în 2014 și/sau în 2015, în 
conformitate cu articolul 93 din 
Regulamentul (UE) nr. […] HZR.

eliminat

Or. es

Amendamentul 1634
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Suprafețele de referință cu pajiști
permanente trebuie mărite în cazul în care 
fermierul are obligația să reconvertească 
suprafețele în pajiști permanente în 2014 
și/sau în 2015, în conformitate cu articolul 
93 din Regulamentul (UE) nr. […] HZR.

Suprafețele de referință cu pășuni
permanente sunt mărite în cazul în care 
fermierul are obligația să reconvertească 
suprafețele în pășuni permanente în 2014 
și/sau în 2015, în conformitate cu articolul 
93 din Regulamentul (UE) nr. […] HZR.

Or. en

Amendamentul 1635
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Suprafețele de referință cu pajiști Suprafețele de referință cu pajiști sau 
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permanente trebuie mărite în cazul în care 
fermierul are obligația să reconvertească 
suprafețele în pajiști permanente în 2014 
și/sau în 2015, în conformitate cu articolul 
93 din Regulamentul (UE) nr. […] HZR.

pășuni permanente sunt mărite în cazul în 
care fermierul are obligația să 
reconvertească suprafețele în pajiști sau 
pășuni permanente în 2014 și/sau în 2015, 
în conformitate cu articolul 93 din 
Regulamentul (UE) nr. […] HZR.

Or. fr

Amendamentul 1636
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Suprafețele de referință cu pajiști 
permanente trebuie mărite în cazul în care 
fermierul are obligația să reconvertească 
suprafețele în pajiști permanente în 2014 
și/sau în 2015, în conformitate cu articolul 
93 din Regulamentul (UE) nr. […] HZR.

Suprafețele de referință cu pajiști și pășuni 
permanente sunt mărite în cazul în care 
fermierul are obligația să reconvertească 
suprafețele în pajiști și pășuni permanente 
în 2014 și/sau în 2015, în conformitate cu 
articolul 93 din Regulamentul (UE) nr. […] 
HZR.

Or. it

Amendamentul 1637
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Suprafețele de referință cu pajiști 
permanente trebuie mărite în cazul în care 
fermierul are obligația să reconvertească 
suprafețele în pajiști permanente în 2014 
și/sau în 2015, în conformitate cu articolul 
93 din Regulamentul (UE) nr. […] HZR.

Suprafețele de referință cu pășuni și pajiști 
permanente sunt mărite în cazul în care 
fermierul are obligația să reconvertească 
suprafețele în pășuni și pajiști permanente 
în 2014 și/sau în 2015, în conformitate cu 
articolul 93 din Regulamentul (UE) nr. […] 
HZR.

Or. it
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Amendamentul 1638
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Suprafețele de referință cu pajiști
permanente trebuie mărite în cazul în care 
fermierul are obligația să reconvertească 
suprafețele în pajiști permanente în 2014 
și/sau în 2015, în conformitate cu articolul 
93 din Regulamentul (UE) nr. […] HZR.

Suprafețele de referință cu pășuni
permanente sunt mărite în cazul în care 
fermierul are obligația să reconvertească 
suprafețele în pășuni permanente în 2014 
și/sau în 2015, în conformitate cu articolul 
93 din Regulamentul (UE) nr. […] HZR.

Or. en

Amendamentul 1639
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii sunt autorizați să își 
reînnoiască pajiștile permanente prin 
cultivare. În sensul prezentului paragraf, 
termenul „pajiști permanente” înseamnă 
terenurile definite la articolul 4 alineatul 
(1) litera (h) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de 10 ani sau mai mult.

Or. en

Amendamentul 1640
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fermierii care dețin culturi 
permanente, cum ar fi plantații de 
măslini, podgorii sau livezi, însă cu 
excepția culturilor permanente în zone 
aride, aplică practici agronomice specifice 
care implică o perturbare minimă a 
solului și acoperirea cu un strat vegetal a 
suprafeței solului.

Or. pt

Amendamentul 1641
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fermierii trebuie autorizați să 
convertească cel mult 5 % din suprafețele 
lor de referință cu pajiști permanente. 
Limita respectivă nu se aplică în caz de 
forță majoră sau în circumstanțe 
excepționale.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1642
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fermierii trebuie autorizați să 
convertească cel mult 5 % din suprafețele 
lor de referință cu pajiști permanente. 

eliminat
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Limita respectivă nu se aplică în caz de 
forță majoră sau în circumstanțe 
excepționale.

Or. en

Amendamentul 1643
Sandra Kalniete, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš, 
Roberts Zīle, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, 
Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fermierii trebuie autorizați să 
convertească cel mult 5 % din suprafețele 
lor de referință cu pajiști permanente. 
Limita respectivă nu se aplică în caz de 
forță majoră sau în circumstanțe 
excepționale.

(2) Statele membre se asigură că 
proporția menționată la prezentul articol 
nu scade în detrimentul terenurilor cu 
pajiști permanente cu mai mult de 10 % 
față de proporția pentru anul de referință 
relevant.

Or. en

Amendamentul 1644
Juozas Imbrasas

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fermierii trebuie autorizați să 
convertească cel mult 5 % din suprafețele 
lor de referință cu pajiști permanente. 
Limita respectivă nu se aplică în caz de 
forță majoră sau în circumstanțe 
excepționale.

(2) Statele membre se asigură că 
proporția menționată la prezentul articol 
nu scade în detrimentul terenurilor cu 
pajiști permanente cu mai mult de 10 % 
față de proporția pentru anul de referință 
relevant.

Or. en
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Amendamentul 1645
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fermierii trebuie autorizați să 
convertească cel mult 5 % din suprafețele 
lor de referință cu pajiști permanente. 
Limita respectivă nu se aplică în caz de 
forță majoră sau în circumstanțe 
excepționale.

(2) Statele membre se asigură că 
proporția menționată la alineatul (1) nu 
scade în detrimentul suprafețelor cu pajiști 
și pășuni permanente cu mai mult de 10 % 
în comparație cu proporția pentru anul 
precedent menționată la alineatul (3a) 
(denumită în continuare „proporție de 
referință”).

Or. fr

Amendamentul 1646
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fermierii trebuie autorizați să 
convertească cel mult 5 % din suprafețele 
lor de referință cu pajiști permanente. 
Limita respectivă nu se aplică în caz de 
forță majoră sau în circumstanțe 
excepționale.

(2) Fermierii sunt autorizați să 
convertească cel mult 8 % din suprafețele 
lor de referință de teren natural și 
necultivat, fără a aduce atingere 
cerințelor Regulamentului privind 
evaluarea impactului asupra mediului 
(EIM). Limita respectivă nu se aplică în 
caz de forță majoră sau în circumstanțe 
excepționale.

Or. en

Amendamentul 1647
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fermierii trebuie autorizați să 
convertească cel mult 5 % din suprafețele
lor de referință cu pajiști permanente. 
Limita respectivă nu se aplică în caz de 
forță majoră sau în circumstanțe 
excepționale.

(2) Statele membre garantează că nu se 
produce nicio reducere a suprafețelor cu 
pajiști permanente în ceea ce privește 
limitele pe care au obligația să le mențină 
la nivel național; ele se asigură că 
terenurile cu pajiști permanente la data 
stabilită pentru cererile de ajutor de 
suprafață pentru 2011 sunt menținute ca 
atare.

Or. es

Justificare

Propunem includerea termenului de menținere a pajiștilor la nivel național. Fiecare stat 
membru se asigură, prin intermediul normelor corespunzătoare, că nu se produce o 
descreștere cantitativă a suprafețelor de pajiști permanente pe care, ca stat, este obligat să le 
mențină. 

Amendamentul 1648
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fermierii trebuie autorizați să 
convertească cel mult 5 % din suprafețele 
lor de referință cu pajiști permanente. 
Limita respectivă nu se aplică în caz de 
forță majoră sau în circumstanțe 
excepționale.

(2) Fermierii sunt autorizați să 
convertească cel mult 5 % din suprafețele 
lor de referință cu pajiști permanente Astfel 
de exemple includ conversia zonelor 
inundate, a solurilor bogate în carbon, a 
zonelor protejate, a solurilor prețioase sau 
sensibile pentru protejarea apei și 
biodiversității. O conversie poate fi 
realizată doar după depunerea unui plan 
agroecologic sau după obținerea unei 
autorizații scrise. Limita respectivă nu se 
aplică în caz de forță majoră sau în 
circumstanțe excepționale.
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Or. en

Amendamentul 1649
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fermierii trebuie autorizați să 
convertească cel mult 5 % din suprafețele 
lor de referință cu pajiști permanente. 
Limita respectivă nu se aplică în caz de 
forță majoră sau în circumstanțe 
excepționale.

(2) Fermierii sunt autorizați să 
convertească cel mult 5 % din suprafețele 
lor de referință cu pajiști permanente. 
Limita respectivă nu se aplică terenurilor 
cu pajiști permanente care urmează să fie 
împădurite, dacă împădurirea este 
compatibilă cu mediul și dacă sunt 
excluse plantările de brazi de Crăciun și 
de specii cu creștere rapidă cultivate pe 
termen scurt sau în caz de forță majoră sau 
în circumstanțe excepționale.

Or. en

Justificare

Împădurirea pajiștilor permanente care este compatibilă cu mediul nu ar trebui împiedicată 
prin cerința de a menține pajiștile permanente.

Amendamentul 1650
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fermierii trebuie autorizați să 
convertească cel mult 5 % din suprafețele 
lor de referință cu pajiști permanente. 
Limita respectivă nu se aplică în caz de 
forță majoră sau în circumstanțe 
excepționale.

(2) Fermierii sunt autorizați să 
convertească cel mult 5 % din suprafețele 
lor de referință cu pășuni permanente. 
Limita respectivă nu se aplică în caz de 
forță majoră.
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Or. en

Amendamentul 1651
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fermierii trebuie autorizați să 
convertească cel mult 5 % din suprafețele 
lor de referință cu pajiști permanente. 
Limita respectivă nu se aplică în caz de 
forță majoră sau în circumstanțe 
excepționale.

(2) Fermierii sunt autorizați să 
convertească cel mult 5 % din suprafețele 
lor de referință cu pajiști și pășuni 
permanente. Limita respectivă nu se aplică 
în caz de forță majoră sau în circumstanțe 
excepționale.

Or. fr

Amendamentul 1652
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fermierii trebuie autorizați să 
convertească cel mult 5 % din suprafețele 
lor de referință cu pajiști permanente. 
Limita respectivă nu se aplică în caz de 
forță majoră sau în circumstanțe 
excepționale.

(2) Fermierii sunt autorizați să 
convertească cel mult 5 % din suprafețele 
lor de referință cu pajiști și pășuni 
permanente. Limita respectivă nu se aplică 
în caz de forță majoră sau în circumstanțe 
excepționale.

Or. it

Amendamentul 1653
Salvatore Caronna

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

(2) Fermierii trebuie autorizați să 
convertească cel mult 5 % din suprafețele 
lor de referință cu pajiști permanente. 
Limita respectivă nu se aplică în caz de 
forță majoră sau în circumstanțe 
excepționale.

(2) Fermierii sunt autorizați să 
convertească cel mult 5 % din suprafețele 
lor de referință cu pajiști și pășuni 
permanente. Limita respectivă nu se aplică 
în caz de forță majoră sau în circumstanțe 
excepționale.

Or. it

Amendamentul 1654
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fermierii trebuie autorizați să 
convertească cel mult 5 % din suprafețele 
lor de referință cu pajiști permanente. 
Limita respectivă nu se aplică în caz de 
forță majoră sau în circumstanțe 
excepționale.

(2) Fermierii sunt autorizați să 
convertească cel mult 5 % din suprafețele 
lor de referință cu pășuni permanente. 
Limita respectivă nu se aplică în caz de 
forță majoră sau în circumstanțe 
excepționale.

Or. en

Amendamentul 1655
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fermierii trebuie autorizați să 
convertească cel mult 5 % din suprafețele 
lor de referință cu pajiști permanente. 
Limita respectivă nu se aplică în caz de 
forță majoră sau în circumstanțe 
excepționale.

(2) Statele membre sunt autorizate să 
convertească cel mult 5 % din suprafețele 
lor de referință cu pajiști permanente. 
Limita respectivă nu se aplică în caz de 
forță majoră sau în circumstanțe 
excepționale.
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Or. en

Amendamentul 1656
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fermierii trebuie autorizați să 
convertească cel mult 5 % din suprafețele 
lor de referință cu pajiști permanente. 
Limita respectivă nu se aplică în caz de
forță majoră sau în circumstanțe 
excepționale.

(2) Fermierii sunt autorizați să 
convertească cel mult 5 % din suprafețele 
lor de referință cu pajiști permanente astfel 
cum se prevede la alineatul (1). Limita 
respectivă nu se aplică în caz de forță 
majoră sau în circumstanțe excepționale.

Or. en

Amendamentul 1657
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii sunt autorizați să transfere 
suprafața de referință cu pajiști 
permanente atât în interiorul exploatației, 
cât și între fermieri, fără transfer de 
terenuri.
Suprafețele de referință cu pajiști 
permanente sunt reduse atunci când o 
suprafață depășește limitele definiției 
pajiștilor permanente și ajunge la o stare 
mai naturală cu o biodiversitate mai 
mare.

Or. en

Justificare

Este foarte important ca această componentă de ecologizare să nu împiedice suprafețele să 
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ajungă la o stare mai naturală care este chiar mai benefică pentru mediu și natură decât 
pășunile permanente; de asemenea, pășunile permanente ar trebui plasate acolo unde au cel 
mai mare efect ecologic, iar fermierii au nevoie de flexibilitate în a dispune suprafața 
exploatației lor.

Amendamentul 1658
Peter Jahr, Albert Deß, Christa Klaß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Fermierii care dețin pajiști 
permanente ale căror terenuri necesită 
conversie structurală pot realiza această 
conversie în vederea
(a) reînsămânțării sau
(b) însămânțării într-o altă zonă a 
exploatației.

Or. de

Amendamentul 1659
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În regiunile în care suprafața cu 
pajiști permanente nu scade cu mai mult 
de 5 % în comparație cu 2014, cerința 
prevăzută la alineatul (1) se consideră 
îndeplinită de către toți fermierii din 
regiunea în cauză.

Or. en

Justificare

Pajiștile permanente ar trebui monitorizate la nivel regional și, doar dacă acestea scad cu 
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mai mult de 5 %, ar trebui aplicate controale la nivelul fermierilor individuali. Controalele la 
nivelul fermierilor privind pajiștile permanente sunt greoaie din punct de vedere 
administrativ și au foarte puțin rezultate dacă suprafața regională totală de pajiști 
permanente este stabilă.

Amendamentul 1660
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Fermierii sunt autorizați să 
împădurească sau să utilizeze pentru 
specii forestiere cu ciclu scurt de 
producție suprafețele lor de referință cu 
pajiști permanente.

Or. en

Amendamentul 1661
James Nicholson, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor de referință 
cu pajiști permanente, în conformitate cu 
alineatul (1) primul paragraf, reînnoirea 
pajiștilor permanente, reconversia 
suprafeței agricole în pajiști permanente 
în cazul în care este depășită reducerea 
autorizată menționată la alineatul (2) , 
precum și modificarea suprafețelor de 
referință cu pajiști permanente în cazul 
transferării terenurilor.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1662
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor de referință 
cu pajiști permanente, în conformitate cu 
alineatul (1) primul paragraf, reînnoirea 
pajiștilor permanente, reconversia 
suprafeței agricole în pajiști permanente 
în cazul în care este depășită reducerea 
autorizată menționată la alineatul (2) , 
precum și modificarea suprafețelor de 
referință cu pajiști permanente în cazul 
transferării terenurilor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1663
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor de referință cu 
pajiști permanente, în conformitate cu 
alineatul (1) primul paragraf, reînnoirea 
pajiștilor permanente, reconversia 
suprafeței agricole în pajiști permanente în 
cazul în care este depășită reducerea 
autorizată menționată la alineatul (2) , 
precum și modificarea suprafețelor de 
referință cu pajiști permanente în cazul 

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor de referință cu 
pajiști permanente, în conformitate cu 
alineatul (1) al doilea paragraf, reconversia 
suprafeței agricole în pajiști permanente în 
cazul în care este depășită reducerea 
autorizată menționată la alineatul (2), 
precum și modificarea suprafețelor de 
referință cu pajiști permanente în cazul 
transferării terenurilor.
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transferării terenurilor.

Or. en

Justificare

Reînnoirea pajiștilor permanente este foarte specifică contextelor naționale sau regionale; 
prin urmare, ar trebui lăsată sub responsabilitatea statelor membre.

Amendamentul 1664
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor de referință cu 
pajiști permanente, în conformitate cu 
alineatul (1) primul paragraf, reînnoirea 
pajiștilor permanente, reconversia 
suprafeței agricole în pajiști permanente în 
cazul în care este depășită reducerea 
autorizată menționată la alineatul (2) , 
precum și modificarea suprafețelor de 
referință cu pajiști permanente în cazul 
transferării terenurilor.

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor de referință cu 
pajiști permanente, în conformitate cu 
alineatul (1) al doilea paragraf, reconversia 
suprafeței agricole în pajiști permanente în 
cazul în care este depășită reducerea 
autorizată menționată la alineatul (2), 
precum și modificarea suprafețelor de 
referință cu pajiști permanente în cazul 
transferării terenurilor.

Or. en

Amendamentul 1665
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
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articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor de referință cu 
pajiști permanente, în conformitate cu 
alineatul (1) primul paragraf, reînnoirea 
pajiștilor permanente, reconversia 
suprafeței agricole în pajiști permanente în 
cazul în care este depășită reducerea
autorizată menționată la alineatul (2) , 
precum și modificarea suprafețelor de 
referință cu pajiști permanente în cazul 
transferării terenurilor.

articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor de referință cu 
pajiști permanente, în conformitate cu 
alineatul (1) al doilea paragraf, reînnoirea 
pajiștilor permanente, reconversia 
suprafeței agricole în pajiști permanente în 
cazul în care este depășită limita autorizată 
menționată la alineatul (1), precum și 
modificarea suprafețelor de referință cu 
pajiști permanente în cazul transferării 
terenurilor.

Or. en

Amendamentul 1666
Liam Aylward

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor de referință cu 
pajiști permanente, în conformitate cu 
alineatul (1) primul paragraf, reînnoirea 
pajiștilor permanente, reconversia 
suprafeței agricole în pajiști permanente în 
cazul în care este depășită reducerea
autorizată menționată la alineatul (2) , 
precum și modificarea suprafețelor de 
referință cu pajiști permanente în cazul 
transferării terenurilor.

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor de referință cu 
pajiști permanente, în conformitate cu 
alineatul (1) al doilea paragraf, reînnoirea 
pajiștilor permanente, reconversia 
suprafeței agricole în pajiști permanente în 
cazul în care este depășită limita autorizată 
menționată la alineatul (1), precum și 
modificarea suprafețelor de referință cu 
pajiști permanente în cazul transferării 
terenurilor.

Or. en

Amendamentul 1667
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 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor de referință cu 
pajiști permanente, în conformitate cu 
alineatul (1) primul paragraf, reînnoirea 
pajiștilor permanente, reconversia 
suprafeței agricole în pajiști permanente în 
cazul în care este depășită reducerea 
autorizată menționată la alineatul (2) , 
precum și modificarea suprafețelor de 
referință cu pajiști permanente în cazul 
transferării terenurilor.

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor de referință cu 
pajiști permanente, în conformitate cu 
alineatul (1) al doilea paragraf, reînnoirea 
pajiștilor permanente, reconversia 
suprafeței agricole în pajiști permanente în 
cazul în care este depășită reducerea 
autorizată menționată la alineatul (2), 
precum și modificarea suprafețelor de 
referință cu pajiști permanente în cazul 
transferării terenurilor. În sensul 
alineatului (2), se deleagă Comisiei 
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 55 prin care să 
stabilească norme privind menținerea 
pajiștilor permanente, mai ales pentru a 
se asigura că sunt luate măsuri de 
menținere a proporției, inclusiv obligații 
individuale care să fie respectate, precum 
obligația de reconversie a unor suprafețe 
în pajiști permanente atunci când se 
constată că scade proporția terenurilor cu 
pajiști permanente.

Or. en

Amendamentul 1668
Juozas Imbrasas

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor de referință cu 
pajiști permanente, în conformitate cu 

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor de referință cu 
pajiști permanente, în conformitate cu 
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alineatul (1) primul paragraf, reînnoirea 
pajiștilor permanente, reconversia 
suprafeței agricole în pajiști permanente în 
cazul în care este depășită reducerea 
autorizată menționată la alineatul (2) , 
precum și modificarea suprafețelor de 
referință cu pajiști permanente în cazul 
transferării terenurilor.

alineatul (1) al doilea paragraf, reînnoirea 
pajiștilor permanente, reconversia 
suprafeței agricole în pajiști permanente în 
cazul în care este depășită reducerea 
autorizată menționată la alineatul (2), 
precum și modificarea suprafețelor de 
referință cu pajiști permanente în cazul 
transferării terenurilor. În sensul 
alineatului (2), se deleagă Comisiei 
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 55 prin care să 
stabilească norme privind menținerea 
pajiștilor permanente, mai ales pentru a 
se asigura că sunt luate măsuri de 
menținere a proporției, inclusiv obligații 
individuale care să fie respectate, precum 
obligația de reconversie a unor suprafețe 
în pajiști permanente atunci când se 
constată că scade proporția terenurilor cu 
pajiști permanente.

Or. en

Amendamentul 1669
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor de referință 
cu pajiști permanente, în conformitate cu 
alineatul (1) primul paragraf, reînnoirea 
pajiștilor permanente, reconversia 
suprafeței agricole în pajiști permanente 
în cazul în care este depășită reducerea 
autorizată menționată la alineatul (2) , 
precum și modificarea suprafețelor de 
referință cu pajiști permanente în cazul 
transferării terenurilor.

(3) Proporția menționată la alineatul (1) 
se stabilește în fiecare an pe baza 
suprafețelor declarate de fermieri pentru 
anul în cauză.

Or. fr
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Amendamentul 1670
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor de referință
cu pajiști permanente, în conformitate cu 
alineatul (1) primul paragraf, reînnoirea
pajiștilor permanente, reconversia 
suprafeței agricole în pajiști permanente în 
cazul în care este depășită reducerea 
autorizată menționată la alineatul (2) , 
precum și modificarea suprafețelor de 
referință cu pajiști permanente în cazul 
transferării terenurilor.

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 care să conțină norme
referitoare la menținerea pajiștilor 
permanente pentru a se asigura că, în 
regiunile în care s-a constatat, în cadrul 
monitorizării naționale a suprafețelor cu 
pajiști permanente, o scădere a proporției 
terenurilor cu pajiști permanente, sunt 
luate măsuri la nivelul fermierilor în 
vederea menținerii terenurilor cu pajiști 
permanente, inclusiv obligații individuale, 
precum obligația de reconversie a unor 
suprafețe în pajiști permanente.

Or. es

Justificare

Trebuie adoptate măsuri la nivelul fermierilor atunci când se constată că nivelul național de 
pajiști scade sub limitele stabilite.

Amendamentul 1671
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor de referință 

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind menținerea pajiștilor permanente,
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cu pajiști permanente, în conformitate cu 
alineatul (1) primul paragraf, reînnoirea 
pajiștilor permanente, reconversia 
suprafeței agricole în pajiști permanente în 
cazul în care este depășită reducerea 
autorizată menționată la alineatul (2) ,
precum și modificarea suprafețelor de 
referință cu pajiști permanente în cazul 
transferării terenurilor.

mai ales pentru a se asigura că măsurile 
de menținere a proporției de pajiști 
permanente, inclusiv obligații individuale 
care să fie respectate, precum reconversia 
suprafeței agricole în pajiști permanente,
dacă scade proporția suprafețelor cu pajiști 
permanente.

Or. en

Amendamentul 1672
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor de referință cu 
pajiști permanente, în conformitate cu 
alineatul (1) primul paragraf, reînnoirea 
pajiștilor permanente, reconversia 
suprafeței agricole în pajiști permanente în 
cazul în care este depășită reducerea 
autorizată menționată la alineatul (2) , 
precum și modificarea suprafețelor de 
referință cu pajiști permanente în cazul 
transferării terenurilor.

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor cu pajiști 
permanente, reînnoirea pajiștilor 
permanente și reconversia suprafeței 
agricole în pajiști permanente.

Or. en

Amendamentul 1673
Petri Sarvamaa

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor de referință cu 
pajiști permanente, în conformitate cu 
alineatul (1) primul paragraf, reînnoirea 
pajiștilor permanente, reconversia 
suprafeței agricole în pajiști permanente în 
cazul în care este depășită reducerea 
autorizată menționată la alineatul (2) , 
precum și modificarea suprafețelor de 
referință cu pajiști permanente în cazul 
transferării terenurilor.

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor de referință cu 
pajiști temporare sau permanente, 
reînnoirea pajiștilor temporare sau 
permanente, reconversia suprafeței agricole 
în pajiști temporare sau permanente.

Or. en

Amendamentul 1674
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor de referință cu 
pajiști permanente, în conformitate cu 
alineatul (1) primul paragraf, reînnoirea 
pajiștilor permanente, reconversia 
suprafeței agricole în pajiști permanente în 
cazul în care este depășită reducerea 
autorizată menționată la alineatul (2) , 
precum și modificarea suprafețelor de 
referință cu pajiști permanente în cazul 
transferării terenurilor.

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor de referință cu 
pajiști și pășuni permanente, în 
conformitate cu alineatul (1) al doilea
paragraf, reînnoirea pajiștilor și pășunilor 
permanente, reconversia suprafeței agricole 
în pajiști și pășuni permanente în cazul în 
care este depășită reducerea autorizată 
menționată la alineatul (2), precum și 
modificarea suprafețelor de referință cu 
pajiști și pășuni permanente în cazul 
transferării terenurilor.

Or. fr
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Amendamentul 1675
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor de referință cu 
pajiști permanente, în conformitate cu 
alineatul (1) primul paragraf, reînnoirea 
pajiștilor permanente, reconversia 
suprafeței agricole în pajiști permanente în 
cazul în care este depășită reducerea 
autorizată menționată la alineatul (2) , 
precum și modificarea suprafețelor de 
referință cu pajiști permanente în cazul 
transferării terenurilor.

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor de referință cu 
pășuni permanente, în conformitate cu 
alineatul (1) al doilea paragraf, reînnoirea 
pășunilor permanente, reconversia 
suprafeței agricole în pășuni permanente în 
cazul în care este depășită reducerea 
autorizată menționată la alineatul (2), 
precum și modificarea suprafețelor de 
referință cu pășuni permanente în cazul 
transferării terenurilor.

Or. en

Amendamentul 1676
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor de referință cu 
pajiști permanente, în conformitate cu 
alineatul (1) primul paragraf, reînnoirea 
pajiștilor permanente, reconversia 
suprafeței agricole în pajiști permanente în 
cazul în care este depășită reducerea 
autorizată menționată la alineatul (2) , 
precum și modificarea suprafețelor de 
referință cu pajiști permanente în cazul 
transferării terenurilor.

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor de referință cu 
pășuni permanente, în conformitate cu 
alineatul (1) al doilea paragraf, reînnoirea 
pășunilor permanente, reconversia 
suprafeței agricole în pășuni permanente în 
cazul în care este depășită reducerea 
autorizată menționată la alineatul (2), 
precum și modificarea suprafețelor de 
referință cu pășuni permanente în cazul 
transferării terenurilor.



PE494.487v01-00 52/172 AM\909521RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 1677
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor de referință cu 
pajiști permanente, în conformitate cu 
alineatul (1) primul paragraf, reînnoirea 
pajiștilor permanente, reconversia 
suprafeței agricole în pajiști permanente în 
cazul în care este depășită reducerea 
autorizată menționată la alineatul (2) , 
precum și modificarea suprafețelor de 
referință cu pajiști permanente în cazul 
transferării terenurilor.

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor de referință cu 
pajiști și pășuni permanente, în 
conformitate cu alineatul (1) al doilea
paragraf, reînnoirea pajiștilor și pășunilor 
permanente, reconversia suprafeței agricole 
în pajiști și pășuni permanente în cazul în 
care este depășită reducerea autorizată 
menționată la alineatul (2), precum și 
modificarea suprafețelor de referință cu 
pajiști și pășuni permanente în cazul 
transferării terenurilor.

Or. it

Amendamentul 1678
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor de referință cu 
pajiști permanente, în conformitate cu 
alineatul (1) primul paragraf, reînnoirea 
pajiștilor permanente, reconversia 
suprafeței agricole în pajiști permanente în 
cazul în care este depășită reducerea 

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor de referință cu 
pășuni și pajiști permanente, în 
conformitate cu alineatul (1) al doilea
paragraf, reînnoirea pășunilor și pajiștilor 
permanente, reconversia suprafeței agricole 
în pășuni și pajiști permanente în cazul în 
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autorizată menționată la alineatul (2) , 
precum și modificarea suprafețelor de 
referință cu pajiști permanente în cazul 
transferării terenurilor.

care este depășită reducerea autorizată 
menționată la alineatul (2), precum și 
modificarea suprafețelor de referință cu 
pășuni și pajiști permanente în cazul 
transferării terenurilor.

Or. it

Amendamentul 1679
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor de referință cu 
pajiști permanente, în conformitate cu 
alineatul (1) primul paragraf, reînnoirea 
pajiștilor permanente, reconversia 
suprafeței agricole în pajiști permanente în 
cazul în care este depășită reducerea 
autorizată menționată la alineatul (2) , 
precum și modificarea suprafețelor de 
referință cu pajiști permanente în cazul 
transferării terenurilor.

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor de referință cu 
pajiști permanente, în conformitate cu 
alineatul (1) al doilea paragraf, reconversia 
suprafeței agricole în pajiști permanente în 
cazul în care este depășită reducerea 
autorizată menționată la alineatul (2), 
precum și modificarea suprafețelor de 
referință cu pajiști permanente în cazul 
transferării terenurilor. Statele membre pot 
stabili nivelul de referință pentru protecția 
pajiștilor permanente pe baza cantității de 
materie organică conținute de solurile lor.

Or. en

Amendamentul 1680
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Proporția de referință se stabilește 
după cum urmează:
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(a) terenurile cu pajiști și pășuni 
permanente sunt terenurile pe care 
fermierii le-au declarat ca fiind utilizate 
în acest scop în 2010;
(b) suprafața agricolă totală este 
suprafața agricolă totală declarată de 
fermieri în 2010.

Or. fr

Amendamentul 1681
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Articolul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 31a
Culturile permanente

Fără a aduce atingere nevoilor obișnuite 
de investiții și de înlocuire a utilajelor, 
fermierii garantează menținerea 
culturilor permanente din cadrul 
exploatațiilor lor.

Or. it

Amendamentul 1682
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 31a
Culturile permanente

(1) Fermierii care dețin culturi 
permanente astfel cum sunt definite la 
articolul 4 litera (g) aplică practici 
agronomice specifice definite de statele 
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membre.
(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a defini criteriile 
pentru stabilirea practicilor agronomice 
specifice menționate la alineatul (1).

Or. it

Amendamentul 1683
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 31a
Proporția globală de pajiști și pășuni 

permanente
(1) În cazul în care se constată că 
proporția menționată la articolul 31 
alineatul (1) scade, statul membru în 
cauză impune fermierilor să nu 
reconvertească terenurile cu pajiști și 
pășuni permanente pentru alte utilizări 
fără autorizație prealabilă.
(2) În cazul în care se constată că cerința 
menționată la articolul 31 alineatul (2) nu 
poate fi îndeplinită, statul membru în 
cauză impune, pe lângă măsurile care 
trebuie luate în conformitate cu alineatul 
(1) la nivel național și regional, 
fermierilor care dispun de terenuri care 
au fost cu pajiști și pășuni permanente și 
care au fost convertite pentru alte
utilizări, obligația de a le reconverti în 
pajiști și pășuni permanente.

Or. fr
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Amendamentul 1684
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 31 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 31b
Aratul periodic al pajiștilor

Fermierii pot ara parcelele cu pajiști și 
pășuni permanente în vederea 
reînsămânțării acestora, în conformitate 
cu practicile și periodicitățile aplicate în 
mod tradițional.

Or. fr

Amendamentul 1685
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32 eliminat
Zonele de interes ecologic
(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7%
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).
(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 în scopul definirii mai 
amănunțite a tipurilor de zone de interes 
ecologic menționate la alineatul (1) din
prezentul articol și în scopul adăugării și 
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al definirii altor tipuri de zone de interes 
ecologic care pot fi luate în considerare 
pentru respectarea procentajului 
menționat la alineatul respectiv.

Or. es

Justificare

Se unifică măsurile privind diversificarea și zonele de interes ecologic în conformitate cu 
amendamentul la articolul 29.

Amendamentul 1686
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32 eliminat
Zonele de interes ecologic
(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7%
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).
(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 în scopul definirii mai 
amănunțite a tipurilor de zone de interes 
ecologic menționate la alineatul (1) din
prezentul articol și în scopul adăugării și 
al definirii altor tipuri de zone de interes 
ecologic care pot fi luate în considerare 
pentru respectarea procentajului 
menționat la alineatul respectiv.

Or. en
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Justificare

Elementul de ecologizare ar trebui să facă parte din pilonul 2 al PAC și să nu facă obiectul 
plăților directe.

Amendamentul 1687
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32 eliminat
Zonele de interes ecologic
(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7%
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).
(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 în scopul definirii mai 
amănunțite a tipurilor de zone de interes 
ecologic menționate la alineatul (1) din
prezentul articol și în scopul adăugării și 
al definirii altor tipuri de zone de interes 
ecologic care pot fi luate în considerare 
pentru respectarea procentajului 
menționat la alineatul respectiv.

Or. de

Justificare

Pentru a obține beneficii ecologice este nevoie de o abordare diferențiată în funcție de 
regiuni și de măsuri și nu de o eliminare generală a câmpurilor de la cultivare. În consecință, 
măsurile agroecologice ar trebui să se concentreze asupra pilonului 2. În temeiul acestui 
articol, concurența dintre exploatațiile agricole și contribuția esențială a acestora la 
prevenirea penuriei alimentare la nivel mondial ar fi reduse în mod semnificativ; regiunile 
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care au stocuri de bovine în scădere nu au alternative pentru utilizarea pajiștilor.

Amendamentul 1688
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32 eliminat
Zonele de interes ecologic
(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7%
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).
(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 în scopul definirii mai 
amănunțite a tipurilor de zone de interes 
ecologic menționate la alineatul (1) din
prezentul articol și în scopul adăugării și 
al definirii altor tipuri de zone de interes 
ecologic care pot fi luate în considerare 
pentru respectarea procentajului 
menționat la alineatul respectiv.

Or. en

Justificare

Elementul de ecologizare ar trebui să facă parte din pilonul 2 al PAC și să nu facă obiectul 
plăților directe.

Amendamentul 1689
Izaskun Bilbao Barandica
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Propunere de regulament
Articolul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32 eliminat
Zonele de interes ecologic
(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7%
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).
(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 în scopul definirii mai 
amănunțite a tipurilor de zone de interes 
ecologic menționate la alineatul (1) din
prezentul articol și în scopul adăugării și 
al definirii altor tipuri de zone de interes 
ecologic care pot fi luate în considerare 
pentru respectarea procentajului 
menționat la alineatul respectiv.

Or. es

Amendamentul 1690
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 32 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Zonele de interes ecologic Infrastructura ecologică

Or. en
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Amendamentul 1691
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7%
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1692
James Nicholson, Julie Girling, Robert Sturdy, Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 2 %
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiști permanente
și a suprafețelor seminaturale și 
necultivate, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii). Aceste zone pot consta în părți ale 
exploatației considerate neeligibile în 
sensul articolului 25 alineatul (2), cu 
condiția ca aceste suprafețe să fie 
identificate în cererile de ajutor și să 
contribuie la atingerea obiectivelor în 
materie de mediu și de beneficii.
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Or. en

Amendamentul 1693
James Nicholson, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 2 %
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiști 
permanente, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

Or. en

Amendamentul 1694
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 2 %
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiști 
permanente, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

Or. de
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Amendamentul 1695
Alfreds Rubiks

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii). 

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 2,5 %
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiști 
permanente, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, de exemplu, garduri vii 
sau pereți de rocă, zone de protecție, 
culturi fixatoare de azot și zone 
împădurite, în conformitate cu articolul 25 
alineatul (2) litera (b) punctul (ii), precum 
și culturi care contribuie la stocarea de 
CO2.

Or. lv

Amendamentul 1696
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

(1) În cazul în care suprafața agricolă 
eligibilă este mai mare de 20 de hectare,
fermierii se asigură că cel puțin 3 % din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiști 
permanente, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, precum garduri vii sau 
pereți de rocă, zone de protecție, terenuri 
cultivate cu culturi fixatoare de azot, zone 
împădurite, în conformitate cu articolul 25 
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alineatul (2) litera (b) punctul (ii), zone 
împădurite cu arbuști și arbori nectariferi 
sau zone de cultivare intensivă.

Or. bg

Amendamentul 1697
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7%
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

(1) În cazul în care terenul arabil al 
fermierului acoperă mai mult de 20 de 
hectare, fermierii mențin 3 % din hectarele 
lor eligibile, astfel cum sunt definite la 
articolul 25 alineatul (2), cu excepția 
suprafețelor cu pajiști și pășuni 
permanente și culturi permanente, ca zone 
de interes ecologic, precum pârloage, 
terase, elemente de peisaj, răzoare, garduri 
vii, cursuri de apă interne, zone de 
protecție, terenuri cultivate cu culturi 
fixatoare de azot, specii forestiere cu ciclu 
scurt de producție, pajiști temporare și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii). Includerea acestor caracteristici ca 
zone de interes ecologic nu împiedică 
acordarea de ajutoare pentru aceste 
măsuri în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. [...] [RDR];

Or. en

Amendamentul 1698
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7%
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

(1) În cazul în care terenul arabil al 
fermierului acoperă mai mult de 20 de 
hectare, fermierii mențin 3 % din hectarele 
lor eligibile, astfel cum sunt definite la 
articolul 25 alineatul (2), cu excepția 
suprafețelor cu pajiști și pășuni 
permanente, ca zone de interes ecologic, 
precum pârloage, terase, elemente de
peisaj, răzoare, garduri vii, cursuri de apă 
interne, zone de protecție, terenuri 
cultivate cu culturi fixatoare de azot, 
specii forestiere cu ciclu scurt de 
producție, pajiști temporare și zone 
împădurite, în conformitate cu articolul 25 
alineatul (2) litera (b) punctul (ii).
Includerea acestor caracteristici ca zone 
de interes ecologic nu împiedică 
acordarea de ajutoare pentru aceste 
măsuri în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. [...] [RDR];

Or. en

Amendamentul 1699
Seán Kelly, Jim Higgins

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

(1) În cazul în care terenul arabil al 
fermierului acoperă mai mult de 20 de 
hectare, fermierii se asigură că cel puțin 
3 % din hectarele lor eligibile, astfel cum 
sunt definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiști 
permanente, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, precum garduri vii și 
pereți de rocă, zone de protecție, terenuri 
cultivate cu culturi fixatoare de azot, 
specii forestiere cu ciclu scurt de 
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producție și zone împădurite, în 
conformitate cu articolul 25 alineatul (2) 
litera (b) punctul (ii). Includerea acestor 
caracteristici ca zone de interes ecologic 
nu împiedică acordarea de ajutoare 
pentru aceste măsuri în temeiul 
Regulamentului XXX (dezvoltarea 
rurală).

Or. en

Justificare

Agricultura europeană, prin însăși natura sa, este orientată spre interesul ecologic. O 
aprovizionare durabilă și sigură cu alimente, apropiată din punct de vedere geografic de 
consumatorii europeni, este, în mod iminent, mai orientată spre interesul ecologic decât 
alternativa asigurării aprovizionării cu alimente din marile concerne industriale din regiuni 
îndepărtate ale lumii. Agricultura la scară mică, bazată pe exploatațiile familiale, este, de 
asemenea, în mod inerent orientată spre interesul ecologic și ar trebui recunoscută ca atare.

Amendamentul 1700
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

(1) În cazul în care suprafața agricolă 
eligibilă acoperă mai mult de 20 de 
hectare, fermierii se asigură că cel puțin
3 % din hectarele lor eligibile, astfel cum 
sunt definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiști 
permanente, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție, 
culturi de leguminoase, pajiști 
permanente, culturi permanente, culturi 
aflate sub apă, exploatații care fac parte 
din zonele Natura 2000, terenuri agricole 
care fac obiectul unor măsuri 
agroecologice sau climatice și zone 
împădurite, în conformitate cu articolul 25 
alineatul (2) litera (b) punctul (ii).



AM\909521RO.doc 67/172 PE494.487v01-00

RO

Or. es

Amendamentul 1701
Phil Prendergast

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

(1) În cazul în care suprafața agricolă 
eligibilă acoperă mai mult de 20 de 
hectare, fermierii se asigură că cel puțin
3 % din hectarele lor eligibile, astfel cum 
sunt definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiști 
permanente, cu pășuni permanente și cu 
culturi permanente, astfel cum sunt 
definite la articolul 31a alineatul (1), 
reprezintă zone de interes ecologic, precum 
pârloage, terase, elemente de peisaj, 
precum garduri vii sau pereți de rocă, 
zone de protecție și zone împădurite, în 
conformitate cu articolul 25 alineatul (2) 
litera (b) punctul (ii).

Or. en

Amendamentul 1702
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 

(1) În cazul în care suprafața eligibilă, cu 
excepția pajiștilor permanente, este mai 
mare de 20 de hectare, fermierii se asigură 
că cel puțin 3 % din hectarele lor eligibile, 
astfel cum sunt definite la articolul 25 
alineatul (2), cu excepția suprafețelor cu 
pajiști permanente, reprezintă zone de 
interes ecologic, precum pârloage, terase, 
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articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

Or. de

Amendamentul 1703
Bastiaan Belder

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

(1) În cazul în care suprafața agricolă 
eligibilă acoperă mai mult de 20 de 
hectare, fermierii se asigură că cel puțin
3 % din hectarele lor eligibile, astfel cum 
sunt definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiști 
permanente, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

Or. en

Justificare

Deoarece nu s-a stabilit dacă un procentaj de 7 % ar aduce beneficii în mod semnificativ mai 
mari din punct de vedere al biodiversității decât zonele de interes ecologic reprezentând 3 % 
din hectarele eligibile, este de preferat să se solicite procentajul mai scăzut pentru a se 
asigura că suprafața agricolă eligibilă este utilizată în modul cel mai eficient.

Amendamentul 1704
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

(1) În cazul în care suprafața agricolă 
eligibilă acoperă mai mult de 20 de 
hectare, fermierii se asigură că cel puțin
3 % din hectarele lor eligibile, astfel cum 
sunt definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiști 
permanente, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii). 

Or. es

Justificare

Suntem de părere că 3 % este suficient.

Amendamentul 1705
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, Lara Comi, Antonio Cancian

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

(1) În cazul în care suprafața agricolă, cu 
excepția suprafețelor cu pajiști 
permanente, acoperă mai mult de 15 
hectare, fermierii se asigură că cel puțin
3 % din hectarele lor eligibile, astfel cum 
sunt definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiști 
permanente, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terenuri cu 
culturi permanente, terase, elemente de 
peisaj, precum garduri vii sau pereți de 
rocă, zone de protecție, terenuri cultivate 
cu culturi aflate sub apă pentru o parte 
semnificativă a ciclului de creștere, 
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terenuri cultivate cu culturi de 
îmbunătățire a solurilor, precum zonele 
cultivate cu leguminoase, și zone 
împădurite, în conformitate cu articolul 25 
alineatul (2) litera (b) punctul (ii).

Or. it

Amendamentul 1706
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

(1) În cazul în care suprafața agricolă 
eligibilă acoperă mai mult de 5 hectare, 
fermierii se asigură că cel puțin 3 % din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiști permanente
și pășuni istorice, culturi sub apă și 
culturi permanente, reprezintă zone de 
interes ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, precum garduri vii sau 
pereți de rocă, zone de protecție, terenuri 
cultivate cu culturi fixatoare de azot și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

Or. it

Amendamentul 1707
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 3 %
din hectarele lor eligibile reprezintă zone 
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definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

de interes ecologic, precum pârloage, 
terase, elemente de peisaj, zone de 
protecție și zone împădurite. În urma 
încheierii unui acord regional, în 
conformitate cu articolul 29, între 
autoritățile locale și un grup de fermieri, 
acest procentaj de 3 % poate viza 
suprafața totală a terenurilor care fac 
obiectul acordului. Această valoare 
minimă poate, prin urmare, să vizeze 
suprafețele mai multor exploatații 
cumulate, la nivel regional.

Or. de

Justificare

Din punct de vedere agronomic și ecologic, nu este absolut esențial ca proporția de teren 
desemnată zonă de interes ecologic să se refere doar la o singură exploatație. Ar trebui să 
reprezintă o parte dintr-un grup de exploatații sau de suprafețe agricole mai mici, cumulând 
suprafețele mai multor exploatații și calculând proporția medie pentru o suprafață mai mare.

Amendamentul 1708
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7%
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

(1) Statele membre se asigură la nivel 
național și regional că cel puțin 3 % din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiști 
permanente, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, suprafețe 
agricole care fac parte din programe 
agroecologice, suprafețe pe care nu s-a 
realizat fertilizare cu azot și pe care nu s-
au utilizat pesticide, terenuri retrase din 
circuitul agricol, suprafețe agricole din 
cadrul Natura 2000 sau alte zone de 
conservare a naturii, terase, elemente de 
peisaj, zone de protecție și zone 
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împădurite, în conformitate cu articolul 25 
alineatul (2) litera (b) punctul (ii).

Or. en

Amendamentul 1709
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 3 %
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiști 
permanente, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție, zone 
de pajiște, zone cu flori, zone de 
delimitare, zone de hrană pentru fauna 
sălbatică, zone riverane, zone cu culturi 
de leguminoase și zone împădurite, în 
conformitate cu articolul 25 alineatul (2) 
litera (b) punctul (ii).

Or. de

Amendamentul 1710
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 3 %
din exploatațiile lor, astfel cum sunt 
definite la articolul 4 alineatul (1) litera 
(b), cu excepția suprafețelor cu pajiști 
permanente, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție, 
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zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

suprafețe cultivate cu specii forestiere cu 
ciclu scurt de producție sau utilizate 
pentru producție organică și zone 
împădurite, în conformitate cu articolul 25 
alineatul (2) litera (b) punctul (ii).

Or. en

Amendamentul 1711
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 3 %
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiști 
permanente, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

Or. en

Amendamentul 1712
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 3,5 %
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), 
reprezintă zone de interes ecologic. Aceste 
zone pot include pârloage, terase, elemente 
de peisaj, zone de protecție și zone 
împădurite, în conformitate cu articolul 25 
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zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

alineatul (2) litera (b) punctul (ii).

Or. fr

Amendamentul 1713
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 3,5 %
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiști 
permanente, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

Or. fr

Justificare

Un astfel de prag pare excesiv, cu atât mai mult cu cât metoda nu permite includerea tuturor 
elementelor care au o înaltă valoare adăugată din punct de vedere al mediului în zona de 
interes ecologic.

Amendamentul 1714
Juozas Imbrasas

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 

(1) În cazul în care terenul și suprafața 
arabilă acoperă mai mult de 20 de 
hectare, fermierii se asigură că cel puțin 
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excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

4 % din hectarele lor eligibile, astfel cum 
sunt definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiști permanente
și culturi permanente, reprezintă zone de 
interes ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, precum garduri vii sau 
pereți de rocă, zone de protecție, terenuri 
cultivate cu culturi fixatoare de azot, 
terenuri cultivate conform unor metode 
ecologice și zone împădurite, în 
conformitate cu articolul 25 alineatul (2) 
litera (b) punctul (ii).

Or. en

Amendamentul 1715
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7%
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

(1) se asigură că cel puțin 4 % din hectarele 
lor eligibile, astfel cum sunt definite la 
articolul 25 alineatul (2), cu excepția 
suprafețelor cu pajiști permanente, 
reprezintă zone de interes ecologic, precum 
pârloage, terase, elemente de peisaj, zone 
de protecție și zone împădurite, în 
conformitate cu articolul 25 alineatul (2) 
litera (b) punctul (ii). 

Or. en

Amendamentul 1716
Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

(1) În cazul în care terenul arabil al 
fermierului acoperă mai mult de 20 de 
hectare, fermierii se asigură că cel puțin 
5 % din hectarele lor eligibile, astfel cum 
sunt definite la articolul 25 alineatul (2), 
reprezintă zone de interes ecologic, precum 
pârloage, terase, elemente de peisaj, zone 
de protecție, în conformitate cu SMR și
GAEC relevante prevăzute în 
Regulamentul (UE) nr. [   ] [HZR], 
pășuni seminaturale și alte suprafețe de 
înaltă valoare naturală, suprafețe pe care 
nu s-au pulverizat produse fitosanitare, 
stratul vegetal, suprafețe care participă la 
programe agroecologice în conformitate 
cu articolul 29 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. [   ] [RDR] și care 
depășesc practicile menționate la articolul 
29 alineatul (1) din punct de vedere al 
beneficiilor pentru climă și pentru mediu 
și zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

Statele membre definesc suprafețele care 
ar putea fi considerate pășuni 
seminaturale din suprafețe cu o înaltă 
valoare naturală.

Or. en

Amendamentul 1717
Liam Aylward, Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 

(1) În cazul în care terenul arabil al 
fermierului acoperă mai mult de 15 
hectare, fermierii se asigură că cel puțin 
5 % din hectarele lor eligibile, astfel cum 
sunt definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
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ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

excepția suprafețelor cu pajiști 
permanente, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție, 
garduri vii, pereți de rocă sau drumuri 
interne ale exploatației, terenuri cultivate 
cu culturi fixatoare de azot, specii 
forestiere cu ciclu scurt de producție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii). Includerea acestor caracteristici ca 
zone de interes ecologic nu împiedică 
acordarea de ajutoare pentru aceste 
măsuri în temeiul Regulamentului nr. [   ] 
[RDR].

Or. en

Amendamentul 1718
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

(1) În cazul în care suprafața agricolă 
eligibilă acoperă mai mult de 20 de 
hectare, fermierii se asigură că cel puțin 
5 % din hectarele lor eligibile, astfel cum 
sunt definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiști 
permanente, cu pășuni istorice și cu 
culturi permanente, astfel cum sunt 
definite la articolul 31a alineatul (1), 
reprezintă zone de interes ecologic, precum 
pârloage sau terenuri cu culturi 
permanente în zone aride, terase, elemente 
de peisaj, precum garduri vii sau pereți de 
rocă, zone de protecție, terenuri cultivate 
cu culturi fixatoare de azot și zone 
împădurite, în conformitate cu articolul 25 
alineatul (2) litera (b) punctul (ii).

Or. pt
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Amendamentul 1719
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

(1) În cazul în care suprafața agricolă 
eligibilă acoperă mai mult de 20 de 
hectare, fermierii se asigură că cel puțin
5 % din hectarele lor eligibile, astfel cum 
sunt definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor menționate la 
articolul 4 litera (g) (pajiști și pășuni
permanente), reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, precum garduri vii sau 
pereți de rocă, zone de protecție, terenuri 
cultivate cu culturi fixatoare de azot, 
specii forestiere cu ciclu scurt de 
producție, plantații de plopi și zone 
împădurite, în conformitate cu articolul 25 
alineatul (2) litera (b) punctul (ii). 

Or. it

Amendamentul 1720
Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 5 %
din hectarele lor disponibile, astfel cum 
sunt definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiști 
permanente, culturi permanente, pepiniere 
viticole și de arbori, reprezintă zone de 
interes ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție, 
suprafețe pe care nu s-au utilizat pesticide 
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(ii). sau îngrășăminte, suprafețe neutilizate 
sau cultivate în mod extensiv cu creștere 
multianuală, suprafețe cu culturi de 
leguminoase, terenuri pentru cultivarea 
de materii lignocelulozice și celulozice 
nealimentare și zone împădurite, în 
conformitate cu articolul 25 alineatul (2) 
litera (b) punctul (ii).

Or. de

Justificare

„Alimente, combustibili și fibre” va face parte dintr-o strategie pe termen lung al PAC 
europene. Extinderea propusă a zonelor de interes ecologic pentru a include suprafețe 
precum cele cu culturi de leguminoase, materii lignocelulozice sau culturi pe care nu s-au 
utilizat pesticide și îngrășăminte poate fi la fel de benefică din punct de vedere ecologic fără 
a limita potențialul de producție într-o asemenea măsură. Modificarea termenului „eligibile” 
cu termenul „disponibile” ar putea face posibilă adaptarea la împrejurările naturale locale 
și atingerea pragului de 5 %.

Amendamentul 1721
George Lyon, Phil Bennion, Liam Aylward

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 5 %
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiști 
permanente, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, toate 
elementele de peisaj protejate în temeiul 
SMR și GAEC relevante în conformitate 
cu Regulamentul (UE) nr. [...] [HZR] și în 
conformitate cu articolul 29 din 
Regulamentul (UE) nr. [...] [RDR],
precum și gardurile vii, iazurile, șanțurile, 
arborii și grupurile de arbori, pereții de 
rocă tradiționali, vegetația riverană, 
zonele de protecție, inclusiv zonele de 
iarbă și răzoarele, precum și suprafețele 
cultivate cu specii benefice pentru 
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stocarea carbonului, inclusiv zonele
împădurite, în conformitate cu articolul 25 
alineatul (2) litera (b) punctul (ii), 
biodiversitate și calitatea apei.

Or. en

Justificare

7 % ar scoate, în medie, prea mult teren productiv din producție. Elementele de peisaj incluse 
în procentajul de zone de interes ecologic (ZIE) trebuie clarificate. Suprafețele cultivate cu 
specii care aduc beneficii ecologice ar trebui, de asemenea, să fie incluse în procentajul de 
ZIE.

Amendamentul 1722
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

(1) Atunci când una din cele trei practici 
agricole benefice pentru climă și mediu 
aplicate în final în conformitate cu 
articolul 29 este de a avea zone de interes 
ecologic pe suprafața lor agricolă, 
fermierii se asigură că cel puțin 5 % din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiști 
permanente, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

Or. es

Justificare

În conformitate cu amendamentele de mai sus, măsurarea zonelor de interes ecologic ar fi 
opțională sau alternativă, dacă statul membru propune și Comisia aprobă alte practici 
benefice pentru climă și mediu. În cazul în care un stat membru decide să aplice practica de 
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utilizare a zonelor de interes ecologic, se propune reducerea procentajului, deoarece 7 % este 
considerat excesiv și ar implica cheltuieli suplimentare importante pentru fermieri.

Amendamentul 1723
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 5 %
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiști 
permanente, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum terenuri cu culturi 
permanente în zone aride, pârloage, 
terase, elemente de peisaj, zone de 
protecție și zone împădurite, în 
conformitate cu articolul 25 alineatul (2) 
litera (b) punctul (ii). Această cerință nu 
trebuie să pericliteze niciodată capacitatea 
productivă a exploatațiilor, având în 
vedere nevoia de a crește producția pentru 
a corespunde obiectivelor de securitate 
alimentară.  

Or. pt

Amendamentul 1724
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 5 %
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiști 
permanente, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terenuri care 
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elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

fac obiectul unui acord de custodie, 
terase, elemente de peisaj, zone de 
protecție și zone împădurite, în 
conformitate cu articolul 25 alineatul (2) 
litera (b) punctul (ii).

Or. es

Amendamentul 1725
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 5 %
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiști 
permanente, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

Or. en

Justificare

Cerința privind zonele de interes ecologic ar trebui să fie de 5 %.

Amendamentul 1726
Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 10 %
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
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excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

excepția suprafețelor cu pajiști 
permanente, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
habitate seminaturale. Aceste zone nu 
sunt arate, însămânțate sau fertilizate cu 
îngrășăminte anorganice, dar pot fi 
pășunate sau cosite în sezonul 
corespunzător, care este compatibil cu 
necesitățile de conservare a biodiversității.

Or. en

Amendamentul 1727
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

(1) În cazul în care terenul arabil al 
fermierului acoperă mai mult de 35 ha, 
fermierii se asigură că cel puțin 7 % din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiști 
permanente, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

Or. en

Justificare

Ar trebui introdus un prag de 35 ha de teren arabil înainte să se solicite zone de interes 
ecologic pentru a scuti de această cerință fermierii cu suprafețe arabile mici.

Amendamentul 1728
Sandra Kalniete, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš, 
Roberts Zīle, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, 
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Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

(1) În cazul în care terenul și suprafața 
arabilă acoperă mai mult de 20 de 
hectare, fermierii se asigură că cel puțin 
7 % din hectarele lor eligibile, astfel cum 
sunt definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiști permanente
și culturi permanente, reprezintă zone de 
interes ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, precum garduri vii sau 
pereți de rocă, zone de protecție, terenuri 
cultivate cu culturi fixatoare de azot, 
terenuri cultivate conform unor metode 
ecologice și zone împădurite, în 
conformitate cu articolul 25 alineatul (2) 
litera (b) punctul (ii).

Or. en

Amendamentul 1729
Nessa Childers

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

(1) În cazul în care suprafața agricolă 
eligibilă acoperă mai mult de 20 de 
hectare, fermierii se asigură că cel puțin
7 % din hectarele lor eligibile, astfel cum 
sunt definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiști
permanente, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, precum garduri vii sau 
pereți de rocă, zone de protecție și zone 
împădurite, în conformitate cu articolul 25 
alineatul (2) litera (b) punctul (ii).
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Or. en

Amendamentul 1730
Milan Zver

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

(1) În cazul în care terenul arabil al 
fermierului acoperă mai mult de 15 
hectare, fermierii se asigură că cel puțin 
7 % din hectarele lor eligibile, astfel cum 
sunt definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiști 
permanente, reprezintă zone de interes 
ecologic. Zonele de interes ecologic includ 
pârloage, terase, elemente de peisaj, zone 
de protecție fără producție (cu excepția 
pășunatului și tăierii), îngrășăminte și 
pesticide, zone fără îngrășăminte pe bază 
de azot, zone cu culturi secundare/strat 
vegetal, zone cu culturi energetice perene, 
zone care participă la programe 
agroecologice în conformitate cu articolul 
29 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 
nr. [   ] [RDR] și care depășesc practicile 
menționate la articolul 29 alineatul (1) 
din punct de vedere al beneficiilor pentru 
climă și pentru mediu și zone împădurite, 
în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) 
litera (b) punctul (ii).

Or. en

Justificare

Pragurile pentru măsurarea diversificării și a zonelor de interes ecologic ar trebui să fie 
identice pentru a simplifica punerea în aplicare.

Amendamentul 1731
Christel Schaldemose
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Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

(1) În cazul în care suprafața agricolă 
eligibilă acoperă mai mult de 10 hectare,
fermierii se asigură că cel puțin 7 % din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiști 
permanente, reprezintă zone de interes 
ecologic. Zone de interes ecologic precum 
pârloage, terase, elemente de peisaj, zone 
de protecție fără producție (cu excepția 
pășunatului și tăierii), îngrășăminte și 
pesticide, zone fără îngrășăminte pe bază 
de azot, zone cu culturi secundare/strat 
vegetal, zone cu culturi energetice perene, 
zone care participă la programe 
agroecologice în conformitate cu articolul 
29 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 
nr. [   ] [RDR] și care depășesc practicile 
menționate la articolul 29 alineatul (1) 
din punct de vedere al beneficiilor pentru 
climă și pentru mediu și zone împădurite, 
în conformitate cu articolul 25 alineatul (2) 
litera (b) punctul (ii).

Or. en

Justificare

În vederea minimizării emisiilor de gaze cu efect de seră sau a scurgerilor de nitrat și de 
fosfor în apele subterane/mediul acvatic, a restabilirii condițiilor hidrologice naturale, a 
creării de zone umede etc., ar trebui incluse în zonele de interes ecologic ale fermierului zone 
suplimentare care pot contribui la îndeplinirea acestor obiective.

Amendamentul 1732
Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

(1) În cazul în care suprafața agricolă 
eligibilă acoperă mai mult de 10 de 
hectare, fermierii se asigură că cel puțin
7 % din hectarele lor eligibile, astfel cum 
sunt definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiști
permanente, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

Or. de

Amendamentul 1733
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7 %
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pășuni
permanente, sunt utilizate pentru 
infrastructură ecologică, inclusiv
elemente de peisaj precum garduri vii, 
pereți de rocă, pârloage, terase întreținute
și habitate seminaturale. Nu se execută 
activități de reînsămânțare și de arat și nu 
se utilizează îngrășăminte și pesticide. 
Recoltarea, cosirea sau pășunatul la 
densități care nu au ca rezultat 
degradarea ierbii pot fi realizate. Atunci 
când se stabilesc noi suprafețe mixte de 
pajiști, pășuni și fânețe, pot fi încorporate 
culturi adecvate de leguminoase în 
amestecul de specii din pășuni și fânețe în 
scopul pășunatului sau al cosirii.
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Amendamentul 1734
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7 %
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiști permanente
și culturi permanente, reprezintă zone de 
interes ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție fără 
producție (cu excepția pășunatului și 
tăierii), îngrășăminte și pesticide, răzoare 
nestropite, zone fără îngrășăminte pe bază 
de azot, zone cu culturi secundare, zone 
cu culturi energetice perene, maluri de 
combatere a dăunătorilor, zone cu flori, 
zone cu culturi fixatoare de azot, zone 
care participă la programe agroecologice 
în conformitate cu articolul 29 alineatul 
(2) din Regulamentul (UE) nr. [   ] [RDR] 
și zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

Or. en

Justificare

Definiția zonelor de interes ecologic ar trebui să fie mai extinsă decât cadrul stabilit în 
propunerea Comisiei.

Amendamentul 1735
Ivari Padar

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7 %
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiști 
permanente, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție, 
habitate seminaturale și zone împădurite, 
în conformitate cu articolul 25 alineatul (2) 
litera (b) punctul (ii). Pentru a fi 
considerate zone de interes ecologic, 
aceste zone nu sunt arate, semănate, 
fertilizate sau stropite, dar pot fi pășunate, 
recoltate sau cosite în sezonul 
corespunzător, care este compatibil cu 
necesitățile de conservare a biodiversității.

Or. en

Amendamentul 1736
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7 %
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), 
reprezintă zone de interes ecologic. Zonele 
de interes ecologic includ pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

Or. fr
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Amendamentul 1737
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7 %
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiști și pășuni 
permanente, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

Or. fr

Amendamentul 1738
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7 %
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiști permanente
și culturi permanente, reprezintă zone de 
interes ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

Or. en

Justificare

Culturile permanente precum livezile ar trebui excluse din cerința privind zonele de interes 
ecologic.
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Amendamentul 1739
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7 %
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, șanțuri, culturi 
fixatoare de azot, terase, elemente de 
peisaj, zone de protecție și zone 
împădurite, în conformitate cu articolul 25 
alineatul (2) litera (b) punctul (ii).

Or. en

Amendamentul 1740
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7 % 
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiști 
permanente, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, precum garduri vii sau 
pereți de rocă și situri arheologice, zone 
de protecție și zone împădurite, în 
conformitate cu articolul 25 alineatul (2) 
litera (b) punctul (ii).

Or. en
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Amendamentul 1741
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7 %
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiști 
permanente, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție, 
suprafețe însămânțate cu culturi care nu 
necesită tratare cu produse fitosanitare și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

Or. fr

Amendamentul 1742
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7 %
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiști 
permanente, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii). Elementele de peisaj care nu sunt 
eligibile în temeiul articolului 25 alineatul 
(2) rămân neeligibile pentru plată, dar pot 
fi utilizate de către fermier pentru a 
îndeplini această obligație.
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Amendamentul 1743
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7 %
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 26 alineatul (1), cu 
excepția suprafețelor cu pajiști 
permanente, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

Or. en

Justificare

Cerința privind zonele de interes ecologic ar trebui restrânsă la parcelele de teren declarate 
de fermier pentru activarea drepturilor de bază în locul tuturor parcelelor de teren din 
exploatație. Stabilirea tuturor terenurilor din exploatație este foarte dificilă și nu este clar 
cum ar fi aplicate zonele de interes ecologic în raport cu terenurile utilizate de mai mulți 
fermieri în același an calendaristic.

Amendamentul 1744
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 

(1) Fermierii se asigură că cel puțin zonele
de interes ecologic existente, precum 
pârloage, terase, elemente de peisaj, zone 
de protecție și zone împădurite, în 
conformitate cu articolul 25 alineatul (2) 
litera (b) punctul (ii), cu excepția 
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elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

suprafețelor cu pajiști permanente, sunt 
menținute.

Or. fr

Amendamentul 1745
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Următoarele zone sunt eligibile pentru 
desemnare ca zone de interes ecologic:
- zone de pajiște, zone cu flori și zone de 
delimitare, în special în cazurile în care 
acestea pot fi utilizate pentru producția de 
energie în instalații pe bază de biomasă și 
biogaz sau pentru a contracara eroziunea 
solurilor, în special în zonele de coastă;
- zone de hrană pentru fauna sălbatică, de 
exemplu, de pe câmpurile de la marginea 
pădurilor; 
- zone riverane;
- zone cu culturi de leguminoase;

Or. de

Amendamentul 1746
Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Următoarele cerințe se aplică zonelor de 
interes ecologic:
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- utilizarea de produse fitosanitare 
chimice și de îngrășăminte minerale este 
interzisă; 
- zonele nu pot fi comercializate și trebuie 
să fie situate în aceeași regiune fizică;
- zonele pot fi schimbate anual;
- cultivarea de culturi de leguminoase este 
permisă pe maximum 50 % din zonele de 
interes ecologic;
- aratul și semănatul sunt permise până la 
15 mai, iar recoltarea trebuie să aibă loc 
după 15 iulie;
- cultivarea de culturi și soiuri rare și pe 
cale de dispariție este permisă;
- pe câmpurile care depășesc o suprafață 
de 30 de hectare, zonele de interes 
ecologic trebuie să se afle în câmp.

Or. de

Amendamentul 1747
James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se consideră, de asemenea, zone de 
interes ecologic:
- hectarele eligibile care fac obiectul 
obligațiilor din cadrul anumitor măsuri 
agroecologice, în conformitate cu 
articolul 29 din Regulamentul (UE) nr. [   
] [RDR];
- hectarele eligibile care fac parte din
zonele care se află la baza Directivei 
92/43/CEE sau a Directivei 2009/147/CE;
- hectarele eligibile cultivate cu culturi 
nefertilizate cu azot în perioada de 
cultivare sunt, de asemenea, considerate 
zone de interes ecologic.
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Obligația nu se aplică exploatațiilor:
- în care pajiștile permanente ocupă mai 
mult de 50 % din suprafața agricolă; sau
- cu o suprafață arabilă și cu culturi 
permanente mai mică de 15 hectare în 
total.
Obligația prevăzută la alineatul (1) poate, 
dacă statul membru sau regiunea în 
cauză alege această variantă, să fie 
elaborată și îndeplinită în mod colectiv 
mai degrabă la nivel regional decât la 
nivelul exploatației individuale.

Or. en

Amendamentul 1748
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sunt scutite de această cerință: 
(a) terenurile cu drepturi la plată care 
sunt exploatate în contextul măsurilor 
privind agromediul-clima de la articolul 
29 din Regulamentul FEADR din 2012; 
sau
(b) terenurile cu drepturi la plată care fac 
parte din domeniul de aplicare a 
Directivei 92/43/CEE sau a Directivei 
2009/147/CE; sau 
(c) terenurile cu drepturi la plată care 
sunt fertilizate fără nitrați și care, prin 
urmare, sunt, de asemenea, desemnate ca 
zone de interes ecologic; 
(d) terenurile a căror suprafață agricolă 
cuprinde pajiști permanente în proporție 
de peste 50 %; sau
(e) suprafețele care totalizează mai puțin 
de 15 hectare cu terenuri arabile și culturi 
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permanente; sau
(f) fermierii cu o dimensiune medie a 
parcelelor de 2 hectare sau mai puțin.

Or. de

Amendamentul 1749
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii pot aplica o perturbare minimă 
a solului și/sau o acoperire permanentă 
cu strat vegetal a solului ca alternativă la 
menținerea zonelor de interes ecologic.
Prin derogare, statele membre pot aplica 
calculul de 3 % mai degrabă la nivel 
regional decât la nivel de exploatație.

Or. en

Amendamentul 1750
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii pot aplica o perturbare minimă 
a solului și/sau o acoperire permanentă 
cu strat vegetal a solului ca alternativă la 
menținerea zonelor de interes ecologic.
Prin derogare, statele membre pot aplica 
calculul de 3 % mai degrabă la nivel 
regional decât la nivel de exploatație.

Or. en
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Amendamentul 1751
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste zone pot include, de asemenea, 
pajiști și pășuni permanente, precum și 
terenuri ce poartă culturi prezentând un 
beneficiu ecologic intrinsec, precum inul, 
cânepa, lucerna sau culturile 
proteaginoase. Totuși, aceste zone nu pot 
reprezenta mai mult de jumătate din 
procentajul minim prevăzut la alineatul 
(1). 

Or. fr

Amendamentul 1752
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Zonele de interes ecologic pot include, de 
asemenea, pajiști și pășuni permanente, 
precum și terenuri ce poartă culturi 
prezentând un beneficiu ecologic 
intrinsec, precum inul, cânepa, lucerna 
sau culturile proteaginoase. Totuși, aceste 
zone nu pot reprezenta mai mult de 
jumătate din procentajul minim prevăzut 
la alineatul (1).  
Anumite zone de interes ecologic fac 
obiectul unei ponderări pentru a lua în 
considerare, în funcție de interesul pe 
care îl prezintă din punct de vedere al 
mediului, o zonă echivalentă care poate fi 
mai mare decât cea acoperită efectiv de 
elementul în cauză. Această ponderare se 
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stabilește în anexa la prezentul 
regulament. 

Or. fr

Amendamentul 1753
Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot decide ca toate 
elementele de peisaj protejate în temeiul 
SMR și GAEC relevante în conformitate 
cu Regulamentul (UE) nr. [...] [HZR] și în 
conformitate cu articolul 29 din 
Regulamentul (UE) nr. [...] [RDR] să fie 
incluse în suprafața eligibilă și să 
reprezinte zone de interes ecologic.

Or. en

Amendamentul 1754
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În conformitate cu articolul 32 
alineatul (1) coroborat cu articolul 25 
alineatul (2), un fermier poate lua în 
arendă înapoi de la autoritatea locală o 
suprafață agricolă de înaltă valoare 
naturală care a devenit proprietate 
publică în urma unei consolidări a 
terenurilor sau a unor proceduri similare 
și o poate desemna ca zonă de interes 
ecologic în sensul articolului 32 alineatul 
(1), cu condiția ca aceasta să 
îndeplinească criteriile de la articolul 32 
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alineatul (1).

Or. de

Justificare

Clarificare. Regiunilor cu zone de interes ecologic aflate sub proprietate publică ce 
îndeplinesc criteriile de la articolul 32 alineatul (1) trebuie să li se permită să le dea în 
arendă fermierilor în vederea gestionării și întreținerii. În consecință, aceste zone trebuie 
atribuite fermierului ca zone de interes ecologic în conformitate cu articolul 32.

Amendamentul 1755
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Zonele de infrastructură ecologică 
includ practici locale și regionale 
specifice de cultivare sau de gestionare a 
terenurilor care sprijină procesul de 
tranziție la sisteme agricole durabile și o 
gestionare îmbunătățită a mediului, în 
conformitate cu articolele 29, 30 și 31.

Or. en

Amendamentul 1756
Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru a spori în mod semnificativ 
beneficiile ecologice ale acestei măsuri, 
fermierii ar trebui încurajați să își asume 
angajamente relevante stabilite în titlul 
III capitolul 1 articolul 29 din 
Regulamentul (UE) nr. [   ] [RDR]. Aceste 
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angajamente ar trebui să fie adaptate 
terenurilor în cauză pentru a obține 
beneficiile ecologice maxime și pot 
include practici precum unirea zonelor de 
interes ecologic pentru a crea rețele 
ecologice sau semănarea de amestecuri de 
semințe de specii producătoare de polen și 
de nectar benefice pentru polenizatori.

Or. en

Justificare

Pentru a stimula mai mult beneficiile din punct de vedere al mediului aduse de zonele de 
interes ecologic trebuie încurajată o gestionare pozitivă prin intermediul unor programe 
agroecologice.

Amendamentul 1757
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care o dispoziție dintr-un 
acord de arendare de teren aflat în 
vigoare și încheiat înainte de 2011 nu este 
compatibilă cu alineatul (1) de la 
prezentul articol, fermierul va avea 
întâietate până la terminarea acordului în 
cauză.

Or. en

Amendamentul 1758
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prin derogare de la alineatul (1), 
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statele membre pot decide să 
implementeze 3,5 puncte procentuale din 
zonele de interes ecologic la nivel regional 
în scopul de a obține zone de interes 
ecologic adiacente.
Statele membre desemnează zonele și 
obligațiile pentru fermierii sau pentru 
grupurile de fermieri care se unesc pentru 
a atinge nivelul de 3,5 puncte 
procentuale. Scopul zonelor și obligațiilor 
desemnate este de a sprijini punerea în 
aplicare a politicilor Uniunii în materie de 
mediu, climă și biodiversitate. Obligațiile 
depășesc practicile menționate la articolul 
29 alineatul (1) din punct de vedere al 
beneficiilor pentru climă și pentru mediu.
Atunci când aplică zone de interes 
ecologic la nivel regional, statele membre 
informează în fiecare an fermierii cu 
privire la nivelul obligațiilor individuale 
privind zonele de interes ecologic de 
minimum 3,5 %. Nivelul individual se 
calculează pe baza zonei implementate 
gestionate la nivel regional.

Or. en

Amendamentul 1759
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prin derogare de la alineatul (1), un 
grup de fermieri care exploatează în mod 
colectiv o zonă bine stabilită de terenuri 
adiacente poate solicita ca procentajul de 
zone cu interes ecologic menționat la 
alineatul (1) să fie respectat la nivelul 
grupului, pe hectarele eligibile exploatate 
în mod colectiv. În astfel de cazuri, statele 
membre stabilesc, în fiecare an, criterii 
obiective care să definească zonele în 
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cauză și procentajul de zone de interes 
ecologic care se asigură la nivelul 
fermierului individual.

Or. en

Justificare

Asigurarea unui grad de flexibilitate față de grupurile de fermieri care își exploatează 
terenurile în mod colectiv.

Amendamentul 1760
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prin derogare de la alineatul (1), 
statele membre pot decide ca zonele de 
interes ecologic menționate la respectivul 
alineat să fie asigurate la nivelul unui 
grup de fermieri, dacă aceștia dovedesc că 
exploatează în mod colectiv o zonă bine 
definită de terenuri (adiacente). În astfel 
de cazuri, cel puțin 3,5 % din zonele de 
interes ecologic sunt situate pe hectarele 
eligibile ale fiecărui fermier individual. 
Restul de 3,5 % poate fi situat pe oricare 
dintre hectarele eligibile exploatate în 
mod colectiv. În cazul în care se utilizează 
această opțiune, fermierii vor răspunde în 
mod colectiv pentru asigurarea atingerii 
procentajului de zone de interes ecologic 
menționat la alineatul (1).

Or. en

Justificare

Asigurarea unui grad de flexibilitate față de grupurile de fermieri care își exploatează 
terenurile în mod colectiv.
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Amendamentul 1761
James Nicholson, Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prin derogare de la alineatul (1), 
fermierii care sunt implicați în programe 
agroecologice în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. [   ] [RDR] se 
asigură că 2 % din hectarele lor eligibile, 
astfel cum sunt definite la articolul 25 
alineatul (2), reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii), precum și din hectarele eligibile care 
fac obiectul obligațiilor din cadrul 
anumitor măsuri agroecologice, în 
conformitate cu articolul 29 din 
Regulamentul (UE) nr. [   ] [RDR] și din 
hectarele eligibile care fac parte din 
zonele care se află la baza Directivei 
92/43/CEE sau a Directivei 2009/147/CE.

Or. en

Justificare

Elementul de ecologizare al PAC ar trebui să facă parte din pilonul 2 și să nu facă obiectul 
plăților directe.

Amendamentul 1762
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Procentajul menționat la alineatul 
(1) poate fi redus la nivel de stat membru 
sau de regiune, dacă statul membru sau 
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regiunea are reglementări generale 
privind mediul care depășesc obligațiile ce 
se aplică fermierilor în alte state membre.
Ar trebui să se permită fermierilor să 
transfere integral sau parțial obligația 
prevăzută la alineatul (1) unui alt fermier 
fără transfer de terenuri.
Prin derogare de la alineatul (1), statele 
membre pot decide să implementeze 5 
puncte procentuale din zonele de interes 
ecologic la nivel regional în scopul de a 
obține zone de interes ecologic adiacente.
Statele membre și regiunile care nu au 
inclus zonele menționate la alineatul (1) 
în sistemul lor de identificare a parcelelor 
de teren pot considera aceste caracteristici 
drept parte din procentajul prevăzut la 
alineatul (1) fără a le include în sistemul 
de identificare a parcelelor de teren.

Or. en

Justificare

Este necesară mai multă flexibilitate în ceea ce privește implementarea zonelor de interes 
ecologic. Obligația ar trebui să poată fi transferată între fermieri, ar trebui să fie posibil să 
se implementeze o parte din obligație la nivel național sau regional și ar trebui să fie posibil 
să se întreprindă inițiative de mediu generale, care depășește obligațiile fermierilor din alte 
state membre luate în considerare.

Amendamentul 1763
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 32 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prin derogare de la alineatul (1), 
procentajul minim indicat la alineatul (1) 
se reduce la:
- 5 % în cazul întreprinderilor comune de 
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grupuri de fermieri care stabilesc zone de 
interes ecologic continue și adiacente;
- 1,5 % în statele membre a căror 
suprafață terestră totală este acoperită de 
păduri în proporție de cel puțin 45 %; sau
- 1,5 % în statele membre în care 
suprafața agricolă utilizată constituie mai 
puțin de 35 % din suprafața terestră 
totală.

Or. en

Amendamentul 1764
Juozas Imbrasas

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prin derogare de la alineatul (1), 
procentajul minim indicat la alineatul (1) 
se reduce la:
- 5 % în cazul întreprinderilor comune de 
grupuri de fermieri care stabilesc zone de 
interes ecologic continue și adiacente;
- 1,5 % în statele membre a căror 
suprafață terestră totală este acoperită de 
păduri în proporție de cel puțin 30 %; sau
- 1,5 % în statele membre în care 
suprafața agricolă utilizată constituie mai 
puțin de 35 % din suprafața terestră 
totală.

Or. en

Amendamentul 1765
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prin derogare, procentajul minim de 
ZIE indicat la articolul 29 se reduce cu 
2 % atunci când un fermier creează o 
rețea de infrastructuri ecologice care 
funcționează ca un coridor ecologic pe 
terenul său.

Or. en

Justificare

Introduce un stimulent destinat fermierilor pentru a colabora în vederea îmbunătățirii 
standardelor lor în materie de mediu și de biodiversitate.

Amendamentul 1766
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prin derogare de la alineatul (1), 
procentajul minim specificat la alineatul 
(1) se reduce cu 3 % în cazul în care 
fermierii stabilesc zone de interes ecologic 
continue și adiacente.

Or. pt

Amendamentul 1767
Milan Zver

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prin derogare de la alineatul (1), 
procentajul minim menționat la 
respectivul alineat se reduce la cel puțin 
3,5 % în cazul în care suprafața unui stat 
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membru este împădurită în proporție de 
peste 50 %.

Or. sl

Justificare

Procentajul impus de zone de interes ecologic ar trebui să țină cont de caracteristicile 
naturale ale statelor membre individuale, în special proporția din suprafața acestora care 
este împădurită. O proporție mai mare de păduri ar trebui să însemne impunerea unui 
procentaj mai scăzut. Pădurea este cea mai înaltă formă de zonă de interes ecologic, în 
special în Slovenia, care este caracterizată de o gestionare durabilă a pădurilor. Proporția 
de păduri este un criteriu obiectiv, comparabil și verificabil.

Amendamentul 1768
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prin derogare de la alineatul (1), 
procentul minim indicat la alineatul 
respectiv se reduce la cel puțin 5 % în 
cazul întreprinderilor comune ale 
grupurilor de fermieri care creează zone 
învecinate continue de interes ecologic, 
chiar dacă aceste grupuri nu sunt formal 
constituite.

Or. ro

Amendamentul 1769
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prin derogare de la alineatul (1), în 
statele membre în care suprafața agricolă 
utilizată reprezintă mai puțin de 10 % din 
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suprafața totală a statului membru, zona 
ecologică acoperă 3 % din terenul arabil 
al fermierului.

Or. en

Justificare

Procentajul de suprafață agricolă utilizată din suprafața totală variază mult în rândul 
statelor membre. În anumite state membre elementele de peisaj sunt mai puțin obișnuite pe 
terenurile arabile decât în alte state membre și în mod normal pădurile, bălțile și mlaștinile 
domină peisajul, care contribuie ele însele la valorile biodiversității.

Amendamentul 1770
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Alineatul (1) nu se aplică 
suprafețelor agricole utilizate pentru 
cultivarea de culturi de fructe sau de 
legume sau exploatațiilor al căror teren 
arabil acoperă mai puțin de 15 hectare.

Or. en

Amendamentul 1771
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fermierii pun în aplicare un plan 
anual de gestionare a nutrienților pentru 
zonele din exploatațiile lor care sunt 
eligibile pentru sprijin, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2). 
Acesta va consta într-o foaie de 
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înregistrare de exploatație și o foaie de 
înregistrare de teren care includ cel puțin:
- un raport privind analiza solurilor din 
toate zonele eligibile ale exploatației, 
realizată periodic la cel puțin 3-5 ani și 
revizuită anual, pentru a identifica 
indicele de fosfor, potasiu și magneziu și 
pH-ul;
- detalii complete privind toate 
îngrășămintele utilizate în cadrul 
exploatației, inclusiv gunoiul de grajd 
ecologic (calendarul, zona de aplicare, 
cantitatea, tipul, depozitarea). Asigurarea 
faptului că fermierul ține cont de toate 
celelalte surse de nutrienți înainte de a 
decide rata de aplicare a îngrășămintelor.
- fermierii vor realiza, de asemenea,
calibrarea periodică și testarea lamelor 
distribuitoarelor de îngrășăminte și 
calibrarea lamelor distribuitoarelor de 
gunoi de grajd.
(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
55 pentru a adopta definiții și norme 
specifice care să se aplice conținutului 
foilor de înregistrare de exploatație și de 
teren pe care fermierii le completează 
pentru a înregistra și pentru a optimiza 
planificarea și utilizarea nutrienților.

Or. en

Amendamentul 1772
Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Sunt eligibile pentru desemnare ca 
zone de interes ecologic:
- terenurile arabile și pajiștile bogate în 
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specii;
- cerealele cu distanță mare între rânduri 
(cel puțin 20 cm);
- zonele riverane cu o lățime de cel puțin 
10 m fără îngrășăminte și produse 
fitosanitare;
- pajiști cu cosit sau pășunat târziu;

Or. de

Amendamentul 1773
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Cultivarea următoarelor culturi este 
permisă pe suprafețele agricole 
menționate în acest capitol:
(a) plante energetice multianuale; și 
(b) plante proteaginoase.

Or. de

Amendamentul 1774
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre pot decide să 
desemneze culturi rare care sunt pe cale 
de dispariție și care reprezintă mai puțin 
de 1 % din suprafața arabilă totală dintr-
un stat membru ca zone de interes 
ecologic;

Or. en
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Amendamentul 1775
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Anumite zone de interes ecologic fac 
obiectul unei ponderări pentru a lua în 
considerare, în funcție de interesul pe 
care îl prezintă din punct de vedere al 
mediului, o zonă echivalentă care poate fi 
mai mare decât cea acoperită efectiv de 
elementul în cauză. Această ponderare se 
stabilește în anexa IVa.

Or. fr

Amendamentul 1776
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Se consideră zone de interes 
ecologic: foste elemente agricole precum 
zone de pajiște sau zone de protecție a 
apelor, inclusiv elemente agricole 
adiacente, terenuri retrase din circuitul 
agricol, terenuri compensatorii, rezerve 
naturale și zone publice desemnate ca 
având importanță ecologică.

Or. de

Amendamentul 1777
Elisabeth Jeggle
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Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Prin derogare de la articolul 1, 
statele membre pot decide să încredințeze 
pregătirea zonei de interes ecologic 
menționate la articolul 1 unui grup de 
fermieri dintr-o zonă clar determinată, cu 
condiția ca ei să demonstreze că utilizează 
o zonă clar determinată de terenuri 
adiacente. În acest caz, cel puțin jumătate 
din zona de interes ecologic (1,5 % din 
suprafața definită totală) este situată în 
zona alcătuită de hectarele eligibile ale 
fiecărui fermier. Restul de 1,5 % se poate 
afla oriunde în această zonă clar definită 
a hectarelor eligibile utilizată în comun de 
grupul de fermieri. În cazul în care se 
exercită această opțiune, fermierii poartă 
răspunderea comună pentru pregătirea 
procentajului solicitat din zona de interes 
ecologic, în conformitate cu articolul 1, în 
exploatația lor și în zona clar definită.

Or. de

Amendamentul 1778
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Fermierii pot respecta în mod 
alternativ cerințele de la articolul 32 
alineatul (1), dacă utilizează cel puțin 
15 % din hectarele lor eligibile, astfel cum 
sunt definite la articolul 25 alineatul (2), 
pentru cultivarea de culturi de 
leguminoase pentru pășunat, dacă 
respectă prevederile de la articolul 4
alineatul (1) litera (ba) „sistem durabil 
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avansat” sau de la articolul 4 alineatul (1) 
litera (ha) „agricultură de mare valoare 
naturală”.

Or. en

Amendamentul 1779
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Prin derogare, procentajul minim 
pentru ZIE indicat la articolul 29 se 
reduce cu 1 % în cazul în care un fermier 
instalează infrastructură de protecție a 
apelor care împiedică poluarea la punctul 
de izvorâre.

Or. en

Justificare

Introduce un stimulent destinat fermierilor pentru a colabora în vederea îmbunătățirii 
standardelor lor în materie de mediu și de biodiversitate.

Amendamentul 1780
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Prin derogare de la alineatul (1), 
procentajul minim se reduce cu 5 % în 
cazul întreprinderilor colective de grupuri 
de fermieri aprobate de autorități pe baza 
unui plan de gestionare regional. Cel 
puțin jumătate (2,5 %) din acest obiectiv 
ar trebui realizat la nivel de exploatație.
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Or. en

Amendamentul 1781
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Zonele de interes ecologic, precum 
pârloage, terase, elemente de peisaj, zone 
de protecție și zone împădurite sunt 
eligibile pentru acordarea plăților directe.

Or. ro

Amendamentul 1782
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Fermierii pun în aplicare un plan de 
eficiență energetică în cadrul exploatației 
lor. Acesta cuprinde cel puțin următoarele 
elemente:
- registre detaliate și revizuite periodic 
privind sursele și consumul de energie din 
cadrul exploatației și acțiuni de creștere a 
eficienței energetice a exploatației.
(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
55 pentru a adopta definițiile și criteriile 
specifice aplicabile conținutului 
planurilor de eficiență energetică a 
exploatației pe care fermierii le pun în 
aplicare pentru a optimiza eficiența 
energetică în cadrul exploatației.

Or. en
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Amendamentul 1783
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Prin derogare de la alineatul (1), 
procentajul minim indicat se reduce la 
2 % în cazul în care grupuri de fermieri 
stabilesc în comun zone de interes 
ecologic continue și adiacente.

Or. fr

Amendamentul 1784
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Prin derogare, procentajul minim 
pentru ZIE indicat la articolul 29 se 
reduce cu 1 % în cazul în care un fermier 
adoptă măsuri specifice care asigură un 
habitat bogat în hrană pentru insectele 
polenizatoare.

Or. en

Justificare

Introduce un stimulent destinat fermierilor pentru a colabora în vederea îmbunătățirii 
standardelor lor în materie de mediu și de biodiversitate.

Amendamentul 1785
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet



AM\909521RO.doc 117/172 PE494.487v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Fermierii care decid să respecte o 
parte din obligația de a avea zone de 
interes ecologic prin participarea în 
cadrul unui grup de fermieri, în 
conformitate cu un plan de gestionare 
național sau regional, nu pot părăsi 
grupul și nu pot respecta obligația 
anterior menționată prin altă metodă în 
anul relevant. Fiecare fermier este 
responsabil pentru conformitatea tuturor 
celorlalți fermierii din grupul de fermieri. 
Plata menționată la articolul 29 alineatul 
(1) se reduce pentru toți participanții, 
dacă grupul de fermieri nu respectă sau 
nu respectă suficient obligația privind 
menținerea zonei de interes ecologic.

Or. en

Amendamentul 1786
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Fermierii pun în aplicare planuri de 
gestionare a solurilor la nivelul întregii 
exploatații, identificând zonele expuse 
riscurilor de eroziune a solului, de scăderi 
semnificative a pierderii de materii 
organice ca rezultat al practicilor agricole 
și de compactare a solului. Fermierii au 
obligația de a adopta măsurile necesare 
pentru a atenua aceste riscuri.

Or. en
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Amendamentul 1787
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
55 pentru a adopta definiții și criterii 
specifice aplicabile conținutului 
planurilor de gestionare a solurilor pentru 
a asigura utilizarea eficientă a solurilor.

Or. en

Amendamentul 1788
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) Prin derogare, procentajul minim 
indicat la articolul 29 se reduce cu 1 % în 
cazul în care un fermier a beneficiat de 
formare și a pus în aplicare măsuri de 
consolidare a biodiversității și de 
îmbunătățire a gestionării apelor.

Or. en

Justificare

Introduce un stimulent destinat fermierilor pentru a colabora în vederea îmbunătățirii 
standardelor lor în materie de mediu și de biodiversitate.

Amendamentul 1789
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 în scopul definirii mai 
amănunțite a tipurilor de zone de interes 
ecologic menționate la alineatul (1) din
prezentul articol și în scopul adăugării și 
al definirii altor tipuri de zone de interes 
ecologic care pot fi luate în considerare 
pentru respectarea procentajului 
menționat la alineatul respectiv.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1790
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 în scopul definirii mai 
amănunțite a tipurilor de zone de interes 
ecologic menționate la alineatul (1) din
prezentul articol și în scopul adăugării și 
al definirii altor tipuri de zone de interes 
ecologic care pot fi luate în considerare 
pentru respectarea procentajului 
menționat la alineatul respectiv.

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 în scopul definirii mai 
amănunțite a tipurilor de zone de interes 
ecologic menționate la alineatul (1) de la
prezentul articol și în scopul elaborării 
listei de culturi care prezintă un beneficiu 
ecologic intrinsec menționate la alineatul 
(1) al treilea paragraf.

Or. fr

Amendamentul 1791
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 în scopul definirii mai 
amănunțite a tipurilor de zone de interes 
ecologic menționate la alineatul (1) din
prezentul articol și în scopul adăugării și 
al definirii altor tipuri de zone de interes 
ecologic care pot fi luate în considerare 
pentru respectarea procentajului 
menționat la alineatul respectiv.

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 în scopul definirii mai 
amănunțite a tipurilor de zone de interes 
ecologic menționate la alineatul (1) al 
doilea paragraf de la prezentul articol și în 
scopul definirii listei de culturi care 
prezintă un beneficiu ecologic intrinsec 
menționate la alineatul (1) al treilea 
paragraf de la prezentul articol.

Or. fr

Amendamentul 1792
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 în scopul definirii mai 
amănunțite a tipurilor de zone de interes 
ecologic menționate la alineatul (1) din
prezentul articol și în scopul adăugării și al 
definirii altor tipuri de zone de interes 
ecologic care pot fi luate în considerare 
pentru respectarea procentajului menționat 
la alineatul respectiv.

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 în scopul definirii mai 
amănunțite a tipurilor de zone de interes 
ecologic menționate la alineatul (1) de la
prezentul articol și în scopul adăugării și al 
definirii altor tipuri de zone de interes 
ecologic care pot fi luate în considerare 
pentru respectarea procentajului menționat 
la alineatul respectiv, precum și în scopul 
stabilirii normelor privind menținerea 
zonelor de interes ecologic în special 
pentru a se asigura că măsurile de 
menținere, specificate la alineatul (1) de 
la prezentul articol, procentajul de zone 
de interes ecologic, inclusiv obligațiile 
individuale care trebuie respectate în 
cazul în care procentajul indicat scade.

Or. en
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Amendamentul 1793
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 în scopul definirii mai 
amănunțite a tipurilor de zone de interes 
ecologic menționate la alineatul (1) din
prezentul articol și în scopul adăugării și al 
definirii altor tipuri de zone de interes 
ecologic care pot fi luate în considerare 
pentru respectarea procentajului menționat 
la alineatul respectiv.

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55, menționate la alineatele (1) și 
(1a de la prezentul articol, în scopul
stabilirii unor criterii suplimentare pentru 
tipurile de zone menționate la alineatul (1) 
de la prezentul articol în vederea 
calificării ca zone de interes ecologic și în 
scopul adăugării altor tipuri de zone la cele 
menționate la alineatul (1) de la prezentul 
articol care pot fi luate în considerare 
pentru respectarea procentajului menționat 
la alineatul respectiv.

Or. en

Amendamentul 1794
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 în scopul definirii mai 
amănunțite a tipurilor de zone de interes 
ecologic menționate la alineatul (1) din
prezentul articol și în scopul adăugării și al 
definirii altor tipuri de zone de interes 
ecologic care pot fi luate în considerare 
pentru respectarea procentajului menționat 
la alineatul respectiv.

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 în scopul definirii mai 
amănunțite a tipurilor de infrastructură 
ecologică menționate la alineatul (1) de la
prezentul articol și în scopul adăugării și al 
definirii altor tipuri de infrastructură 
ecologică care pot fi luate în considerare 
pentru respectarea procentajului menționat 
la alineatul respectiv.
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Or. en

Amendamentul 1795
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 în scopul definirii mai 
amănunțite a tipurilor de zone de interes 
ecologic menționate la alineatul (1) din
prezentul articol și în scopul adăugării și al 
definirii altor tipuri de zone de interes 
ecologic care pot fi luate în considerare 
pentru respectarea procentajului menționat 
la alineatul respectiv.

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 în scopul definirii mai 
amănunțite a tipurilor de zone de interes 
ecologic menționate la alineatele (1) și (2)
de la prezentul articol și în scopul 
adăugării și al definirii altor tipuri de zone 
de interes ecologic care pot fi luate în 
considerare pentru respectarea 
procentajului menționat la alineatele 
respective.

Or. de

Amendamentul 1796
George Lyon, Marit Paulsen, Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 în scopul definirii mai 
amănunțite a tipurilor de zone de interes 
ecologic menționate la alineatul (1) din
prezentul articol și în scopul adăugării și al 
definirii altor tipuri de zone de interes 
ecologic care pot fi luate în considerare 
pentru respectarea procentajului menționat 
la alineatul respectiv.

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 în scopul definirii mai 
amănunțite a tipurilor și a dimensiunii
zonelor de interes ecologic menționate la 
alineatul (1) de la prezentul articol și în 
scopul adăugării și al definirii altor tipuri 
de zone de interes ecologic care pot fi luate 
în considerare pentru respectarea 
procentajului menționat la alineatul 
respectiv.



AM\909521RO.doc 123/172 PE494.487v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 1797
James Nicholson, Robert Sturdy, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 în scopul definirii mai 
amănunțite a tipurilor de zone de interes 
ecologic menționate la alineatul (1) din
prezentul articol și în scopul adăugării și al 
definirii altor tipuri de zone de interes 
ecologic care pot fi luate în considerare 
pentru respectarea procentajului menționat 
la alineatul respectiv.

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 în scopul definirii mai 
amănunțite a tipurilor de zone de interes 
ecologic și a valorilor de echivalență ale 
acestora menționate la alineatul (1) de la
prezentul articol și în scopul adăugării și al 
definirii altor tipuri de zone de interes 
ecologic care pot fi luate în considerare 
pentru respectarea procentajului menționat 
la alineatul respectiv.

Or. en

Amendamentul 1798
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 în scopul definirii mai 
amănunțite a tipurilor de zone de interes 
ecologic menționate la alineatul (1) din
prezentul articol și în scopul adăugării și al 
definirii altor tipuri de zone de interes 
ecologic care pot fi luate în considerare 
pentru respectarea procentajului menționat 
la alineatul respectiv.

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 în scopul definirii mai 
amănunțite a tipurilor de zone de interes 
ecologic și a valorilor de echivalență ale 
acestora menționate la alineatul (1) de la
prezentul articol și în scopul adăugării și al 
definirii altor tipuri de zone de interes 
ecologic care pot fi luate în considerare 
pentru respectarea procentajului menționat 
la alineatul respectiv.
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Or. en

Amendamentul 1799
Ivari Padar

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 în scopul definirii mai 
amănunțite a tipurilor de zone de interes 
ecologic menționate la alineatul (1) din
prezentul articol și în scopul adăugării și al 
definirii altor tipuri de zone de interes 
ecologic care pot fi luate în considerare 
pentru respectarea procentajului menționat 
la alineatul respectiv.

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte de punere în aplicare în 
conformitate cu articolul 56 în scopul 
definirii mai amănunțite a tipurilor de zone 
de interes ecologic menționate la alineatul 
(1) de la prezentul articol și în scopul 
adăugării și al definirii altor tipuri de zone 
de interes ecologic care pot fi luate în 
considerare pentru respectarea 
procentajului menționat la alineatul 
respectiv.

Or. en

Amendamentul 1800
Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 în scopul definirii mai 
amănunțite a tipurilor de zone de interes 
ecologic menționate la alineatul (1) din
prezentul articol și în scopul adăugării și al 
definirii altor tipuri de zone de interes 
ecologic care pot fi luate în considerare 
pentru respectarea procentajului menționat 
la alineatul respectiv.

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 în scopul definirii mai 
amănunțite a tipurilor de zone de interes 
ecologic menționate la alineatul (1) de la
prezentul articol și a tipurilor de 
gestionare care ar putea fi permise și în 
scopul adăugării și al definirii altor tipuri 
de zone de interes ecologic care pot fi luate 
în considerare pentru respectarea 
procentajului menționat la alineatul 
respectiv.
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Or. en

Amendamentul 1801
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia aprobă, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, decizia 
menționată la alineatul (1a). Obligațiile 
stabilite pentru zonele desemnate și zona 
gestionată în conformitate cu obligațiile 
menționate la alineatul (1a) se aprobă de 
către Comisie. Aprobarea include 
informații privind efectul asupra mediului 
și a climei care depășește practicile
menționate la articolul 29 alineatul (1) 
din punct de vedere al beneficiilor pentru 
climă și pentru mediu. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 56 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 1802
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32a
Planul de gestionare a nutrienților în 

cadrul exploatației
(1) Fermierii pun în aplicare un plan 
anual de gestionare a nutrienților în zone 
ale exploatațiilor lor definite la articolul 
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25 alineatul (2), având ca scop 
optimizarea utilizării gunoiului de grajd 
organic și a îngrășămintelor artificiale.
Fermierii țin foi de înregistrare în care să 
se detalieze îngrășămintele utilizate în 
cadrul exploatației, alături de un raport 
privind analiza solurilor.
Planul stabilește obiective clare pentru 
aplicarea optimă a nutrienților în cadrul 
exploatației.
(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
55 de stabilire a normelor privind punerea 
în aplicare a măsurii.

Or. en

Amendamentul 1803
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Propunere de regulament
Articolul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32a
Planul de gestionare a nutrienților

(1) Fermierii elaborează anual un plan de 
gestionare a nutrienților pentru zonele din 
exploatațiile lor care sunt eligibile pentru 
sprijin, astfel cum sunt definite la 
articolul 25 alineatul (2). Acesta va consta 
într-o foaie de înregistrare de exploatație 
și o foaie de înregistrare de teren care 
includ cel puțin:
- un raport actualizat privind analiza 
solurilor din toate zonele eligibile ale 
exploatației;
- o analiză a nutrienților pentru toate 
tipurile de gunoi de grajd organic utilizate 
în cadrul exploatației pe parcursul anului 
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și cuantificarea lor;
- un plan de optimizare care să stabilească 
utilizarea prevăzută a îngrășămintelor și 
aplicarea precisă a acestora;
- calibrare și teste ale lamelor 
distribuitoarelor de îngrășăminte și ale 
dispozitivelor de stropit pentru a asigura 
aplicarea precisă.
Planul de gestionare a nutrienților se 
elaborează pe baza analizei de mai sus și 
a echilibrului dintre necesitățile culturii și 
asigurarea de nutrienți pentru culturi din 
sol și prin fertilizare și include obiective 
privind optimizarea utilizării nutrienților 
și a îngrășămintelor și privind reducerea 
lixivierii și scurgerii de azot.
(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
55 în scopul definirii mai amănunțite a 
condițiilor și normelor aplicabile 
conținutului foilor de înregistrare de 
exploatație și de teren pe care fermierii le 
completează pentru a înregistra și pentru 
a optimiza planificarea și utilizarea 
nutrienților.

Or. en

Justificare

Această măsură va asigura eficiența în ceea ce privește carbonul și nutrienții și va atenua 
lixivierea și scurgerea de azot, cu excepția zonelor clasificate ca fiind vulnerabile la nitrați. 
Aceasta ar trebui să aducă beneficii economice fermierului, precum și să îmbunătățească
performanța exploatațiilor în ceea ce privește mediul.

Amendamentul 1804
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32a
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Planul de gestionare a nutrienților
(1) Fermierii pun în aplicare un plan 
anual de gestionare a nutrienților pentru 
zonele din exploatațiile lor care sunt 
eligibile pentru sprijin, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2). 
Acesta va consta într-o foaie de 
înregistrare de exploatație și o foaie de 
înregistrare de teren care includ cel puțin:
- un raport privind analiza solurilor din 
toate zonele eligibile ale exploatației, 
realizată periodic la cel puțin 3-5 ani și 
revizuită anual, pentru a identifica 
indicele de fosfor, potasiu și magneziu și 
pH-ul;
- detalii complete privind utilizarea 
tuturor îngrășămintelor în cadrul 
exploatației, inclusiv gunoiul de grajd 
ecologic (calendarul, zona de aplicare, 
cantitatea, tipul, depozitarea). Asigurarea 
faptului că fermierul ține cont de toate 
celelalte surse de nutrienți înainte de a 
decide rata de aplicare a îngrășămintelor.
• Fermierii vor realiza, de asemenea, 
calibrarea periodică și testarea lamelor 
distribuitoarelor de îngrășăminte și 
calibrarea lamelor distribuitoarelor de 
gunoi de grajd.
(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
55 pentru a adopta definiții și norme 
specifice care să se aplice conținutului 
foilor de înregistrare de exploatație și de 
teren pe care fermierii le completează 
pentru a înregistra și pentru a optimiza 
planificarea și utilizarea nutrienților.

Or. en

Amendamentul 1805
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 32 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32a
În cazul culturilor lemnoase, procentajul 
de zone de interes ecologic include zona 
cultivată cu acele culturi care oferă un 
bilanț anual pozitiv de captare a 
dioxidului de carbon, minimizează 
utilizarea apei (zone irigabile prin irigare 
localizată), limitează eroziunea solurilor 
și stopează deșertificarea. 

Or. es

Amendamentul 1806
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32a
Planul de gestionare a apei

Fermierii pun în aplicare un plan de 
eficiență a utilizării apei în cadrul 
exploatației. Acesta va consta în:
- identificarea zonelor adecvate pentru 
măsuri de reținere a apei;
- identificarea zonelor adecvate pentru 
măsuri de atenuare a secetelor;
- măsurarea și înregistrarea precisă și 
regulată a utilizării apei.

Or. en

Amendamentul 1807
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 32 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32a
Planul de îmbunătățire a eficienței 

resurselor
(1) Fermierii pun în aplicare un plan de 
acțiune privind eficiența resurselor pentru 
zonele din exploatațiile lor care sunt 
eligibile pentru sprijin, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), 
incluzând, de exemplu: (a) un plan de 
gestionare a nutrienților în cadrul 
exploatației care ar putea include 
utilizarea de culturi secundare sau de 
culturi fixatoare de azot, utilizarea de 
îngrășăminte pe bază de azot cu eliberare 
controlată, un plan pentru utilizarea 
optimizată a gunoiului de grajd sau 
recuperarea nutrienților din gunoiul de 
grajd; (b) participarea la un program de 
reducere a antibioticelor; (c) participarea 
la un program de reducere a produselor 
fitosanitare chimice; (d) un plan de 
eficiență energetică, inclusiv reducerea 
utilizării combustibililor (fosili) și/sau de 
producție de energie din surse 
regenerabile.
(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
55 de stabilire a normelor privind punerea 
în aplicare a măsurii.

Or. en

Amendamentul 1808
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32a
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Norme generale privind plata verde –
Exploatații de creștere a animalelor care 

nu dispun de teren
Fermierii care dețin exploatații de 
creștere de bovine și/sau de ovine care nu 
dispun de teren garantează că cel puțin 
50 % din nutrețurile și furajele pe care le 
utilizează pentru hrănirea animalelor 
provin din exploatații apropiate 
instalațiilor de creștere a animalelor și 
garantează, de asemenea, că dispun de un 
plan de gestionare a gunoiului de grajd și 
a gunoiului de origine vegetală utilizat pe 
o suprafață adecvată pentru tipul și 
numărul de animale din cadrul 
exploatației.

Or. es

Justificare

Trebuie inclusă o măsură destinată exploatațiilor de creștere a animalelor care nu dispun de 
o bază teritorială efectivă.

Amendamentul 1809
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 32 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32b
Planul de eficiență energetică a 

exploatației
(1) Fermierii realizează anual un audit 
independent al utilizării totalului de 
energie și de combustibili din cadrul 
exploatației lor și elaborează un plan de 
eficiență energetică în cadrul exploatației 
în vederea optimizării utilizării totalului 
de energie și de combustibili în cadrul 
exploatației. Planul constă într-o foaie de 
înregistrare de exploatație incluzând 
obiective de reducere a consumului de 
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energie și de combustibil și cuprinzând cel 
puțin următoarele elemente:
- un registru detaliat și actualizat al 
surselor de energie din cadrul 
exploatației; și 
- consumul de combustibil;
- un plan privind optimizarea eficienței 
energetice și a izolației tuturor clădirilor, 
echipamentelor și utilajelor existente și 
noi din cadrul exploatației, inclusiv 
contoare inteligente și control cu 
termostat pentru consumul de 
electricitate, gaze și apă caldă, precum și 
alte aparate eficiente din punct de vedere 
energetic precum sistemele de iluminat și 
de refrigerare cu consum scăzut de 
energie și sistemele automate de control al 
iluminării.
(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
55 în scopul definirii mai amănunțite a 
condițiilor și normelor aplicabile 
conținutului planului de eficiență 
energetică în cadrul exploatației pe care 
fermierii îl pun în aplicare pentru a-și 
optimiza utilizarea energiei și a minimiza 
recurgerea la combustibilii fosili.

Or. en

Justificare

Această măsură va asigura eficiență din punct de vedere al carbonului și energiei și va 
atenua efectele schimbărilor climatice, eforturile fiind distribuite în rândul unui număr mai 
mare de exploatații decât prin măsurile agroecologice specifice. Aceasta ar trebui să aducă 
beneficii economice fermierului, precum și să îmbunătățească performanța exploatațiilor în 
ceea ce privește mediul.

Amendamentul 1810
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

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

Articolul 32b
Planul de eficiență energetică a 

exploatației
(1) Fermierii pun în aplicare un plan de 
eficiență energetică în cadrul exploatației 
lor. Acesta cuprinde cel puțin următoarele 
elemente:
- un registru detaliat și revizuit periodic al 
surselor de energie din cadrul 
exploatației; și 
- consumul și acțiunile de creștere a 
eficienței energetice a exploatației lor.
(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
55 pentru a adopta definiții și criterii 
specifice aplicabile conținutului 
planurilor de eficiență energetică a 
exploatației pe care fermierii le pun în 
aplicare pentru a optimiza eficiența 
energetică în cadrul exploatației.

Or. en

Amendamentul 1811
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32b
Planul de acțiune privind biodiversitatea

(1) Fermierii pun în aplicare un plan de 
acțiune privind biodiversitatea pentru 
zonele din exploatațiile lor care sunt 
eligibile pentru sprijin, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2). 
Planul identifică speciile din cadrul 
exploatației și speciile pe cale de 
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dispariție, cu dispoziții precise privind 
habitatul pentru respectivele specii pe cale 
de dispariție.
(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
55 de stabilire a normelor privind punerea 
în aplicare a măsurii.

Or. en

Amendamentul 1812
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32b
Acoperirea solului în timpul iernii

(1) Fermierii care dețin mai mult de 20 de 
hectare de teren arabil eligibil pentru 
sprijin în temeiul articolului 25 alineatul 
(2) mențin o acoperire temporară în 
timpul iernii, în conformitate cu 
următoarele condiții:
- fermierul trebuie să fie în măsură să 
identifice seria hărții, metoda de cultivare 
și zona verde semănată;
Acoperirea cu un strat protector și/sau 
reziduuri nebiologice ar putea fi luată în 
considerare în scopul aplicării prezentului 
articol.
(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
55 de stabilire a normelor privind 
aplicarea cerințelor prevăzute la prezentul 
articol și a perioadei în care se aplică 
acoperirea temporară.

Or. en
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Amendamentul 1813
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 32 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32c
Planurile de gestionare a solurilor

(1) Fermierii pun în aplicare planuri de 
gestionare a solurilor la nivelul întregii 
exploatații, identificând zonele expuse 
riscurilor de eroziune a solului, de scăderi 
semnificative a pierderii de materii 
organice ca rezultat al practicilor agricole 
și de compactare a solului. Fermierii au 
obligația de a adopta măsurile necesare 
pentru a atenua aceste riscuri.
(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
55 pentru a adopta definiții și criterii 
specifice aplicabile conținutului 
planurilor de gestionare a solurilor pentru 
a asigura utilizarea eficientă a solurilor.

Or. en

Amendamentul 1814
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Propunere de regulament
Articolul 32 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32c
Acoperirea solului în timpul iernii

(1) Fermierii se asigură că hectarele lor 
eligibile, astfel cum sunt definite la 
articolul 25 alineatul (2), care ar rămâne 
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goale în timpul iernii sunt acoperite cu un 
strat temporar de plante în conformitate 
cu următoarele condiții:
- stratul de acoperire a solului poate 
include ierburi, vegetație naturală, culturi 
secundare și de cereale cu bob mic, 
culturi de leguminoase și de crucifere, 
trifoi și miriște;
- elementele de gestionare a terenurilor și 
elementele de peisaj lăsate goale sunt 
incluse în măsura privind acoperirea 
solului în măsura în care sunt compatibile 
cu obiectivele urmărite de măsurile 
privind agromediul-clima adoptate în 
conformitate cu articolul 29 din 
Regulamentul (UE) nr. [...] [RDR];
- solul se acoperă pe o perioadă stabilită 
de statul membru în funcție de tipul de sol 
și de condițiile climatice, iar stratul de 
acoperire a solului se distruge la 
momentul potrivit stabilit de statul 
membru pentru a asigura beneficii 
maxime din punct de vedere al mediului și 
climei, în conformitate cu alineatul (2).
Grădinile, pepinierele de plante și 
terenurile forestiere sunt scutite de 
cerințele privind acoperirea solului.
(2) Statele membre care aplică prezentul 
articol stabilesc datele pentru crearea și 
pentru distrugerea stratului de acoperire a 
solului, luând în considerare tipul de sol 
și condițiile climatice. Ele notifică 
Comisiei datele aplicabile în timp util.
(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
55 în scopul definirii mai amănunțite a 
condițiilor și normelor aplicabile 
cerințelor de acoperire a solului stabilite 
la alineatul (1), inclusiv a normelor 
specifice aplicabile culturilor recoltate 
târziu.

Or. en
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Justificare

Această măsură va aduce beneficii mai ales pentru nutrienții din sol și pentru stocarea 
carbonului. Este necesar ca statele membre să definească cel mai bun moment pentru crearea 
și distrugerea stratului de acoperire, în funcție de împrejurările lor speciale.

Amendamentul 1815
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 32 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32c
Planul de îmbunătățire a gestionării apei

(1) Fermierii adoptă măsuri privind 
conservarea resurselor de apă, de 
exemplu, prin captarea și stocarea apei de 
ploaie, tehnici de irigare care consumă 
mai puțină apă sau agricultura de 
precizie. Fermierii vor avea obligația de a 
măsura utilizarea de apă din cadrul 
exploatației și de a demonstra o 
îmbunătățire semnificativă a eficienței 
apei.
(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
55 de stabilire a normelor privind punerea 
în aplicare a măsurii.

Or. en

Amendamentul 1816
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 32 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32c
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Arături minime sau inexistente și forajul 
direct

(1) Fermierii mențin 20 % din hectarele 
lor eligibile, astfel cum sunt definite la 
articolul 25 alineatul (2), cu arături 
minime sau arături inexistente cu 
perturbare scăzută și cu foraj direct. 
Fermierul are obligația de a ține registre 
detaliate incluzând cultura semănată, 
seria hărții terenurilor și metoda de 
încorporare utilizată.
(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
55 de stabilire a normelor privind punerea 
în aplicare a măsurii.

Or. en

Amendamentul 1817
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 32 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32d
Planul de acțiune privind biodiversitatea

(1) Fermierii pun în aplicare un plan de 
acțiune privind biodiversitatea pentru 
zonele din exploatațiile lor care sunt 
eligibile pentru sprijin, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2). 
Planul identifică speciile din cadrul 
exploatației și speciile pe cale de 
dispariție, cu dispoziție precisă privind 
habitatul pentru respectivele specii pe cale 
de dispariție.
(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
55 de stabilire a normelor privind punerea 
în aplicare a măsurii.
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Or. en

Amendamentul 1818
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 32 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32d
Monitorizarea și raportarea

(1) Fermierii care optează pentru punerea 
în aplicare a uneia sau a mai multora 
dintre măsurile de ecologizare prevăzute 
la articolele 32a (nou)-32c (nou) au 
obligația de a monitoriza îmbunătățirea în 
comparație cu o linie de bază pentru anul 
2014.
(2) Statele membre care optează pentru 
punerea în aplicare a uneia sau a mai 
multora dintre măsurile de ecologizare 
prevăzute la articolele 32a (nou)-32c 
(nou) au obligația de a monitoriza 
îmbunătățirea în comparație cu o linie de 
bază pentru anul 2014 și să raporteze 
Comisiei o dată la doi ani cu privire la 
punerea în aplicare și la rezultatele 
măsurilor de ecologizare din fiecare 
dintre statele membre.
(3) O dată la doi ani, Comisia prezintă, pe 
baza rapoartelor statelor membre și pe 
baza propriilor constatări, o analiză a 
punerii în aplicare și a rezultatelor 
măsurilor de ecologizare din statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 1819
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves
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Propunere de regulament
Articolul 32 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32e
Gestionarea apei

(1) În statele membre în care irigațiile 
sunt esențiale pentru producția agricolă, 
fermierii adoptă măsuri de conservare a 
resurselor de apă.
Aceasta va necesita măsurarea apei 
utilizate în cadrul exploatației și 
adoptarea de planuri de conservare a apei 
și de introducere de planuri privind 
eficiența apei, inclusiv captarea și 
stocarea de apă de ploaie, după caz.
(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
55 de stabilire a normelor privind punerea 
în aplicare a măsurii.

Or. en

Amendamentul 1820
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 33 eliminat
Dispoziții financiare

(1) În vederea finanțării plății menționate 
în prezentul capitol, statele membre 
utilizează 30% din plafonul național 
anual prevăzut în anexa II.
(2) Statele membre aplică plata 
menționată în prezentul capitol la nivel 
național sau, în cazul aplicării articolului 
20, la nivel regional. În cazul aplicării 
plății plata la nivel regional, statele 
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membre utilizează în fiecare regiune un 
procent din plafonul stabilit în temeiul 
alineatului (3). Pentru fiecare regiune, 
acest procent se calculează prin 
împărțirea plafonului regional 
corespunzător, stabilit în conformitate cu 
articolul 20 alineatul (2), la plafonul 
determinat în conformitate cu articolul 19 
alineatul (1).
(3) Comisia stabilește anual, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare, plafonul corespunzător plății 
menționate în prezentul capitol. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 56 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Elementul de ecologizare ar trebui să facă parte din pilonul 2 al PAC și nu ar trebui să facă 
obiectul plăților directe.

Amendamentul 1821
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 33 eliminat
Dispoziții financiare

(1) În vederea finanțării plății menționate 
în prezentul capitol, statele membre 
utilizează 30% din plafonul național 
anual prevăzut în anexa II.
(2) Statele membre aplică plata 
menționată în prezentul capitol la nivel 
național sau, în cazul aplicării articolului 
20, la nivel regional. În cazul aplicării 
plății plata la nivel regional, statele 
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membre utilizează în fiecare regiune un 
procent din plafonul stabilit în temeiul 
alineatului (3). Pentru fiecare regiune, 
acest procent se calculează prin 
împărțirea plafonului regional 
corespunzător, stabilit în conformitate cu 
articolul 20 alineatul (2), la plafonul 
determinat în conformitate cu articolul 19 
alineatul (1).
(3) Comisia stabilește anual, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare, plafonul corespunzător plății 
menționate în prezentul capitol. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 56 
alineatul (2).

Or. de

Justificare

Pentru a obține beneficii ecologice este nevoie de o abordare diferențiată în funcție de 
regiuni și de măsuri și nu de o eliminare generală a câmpurilor de la cultivare. În consecință, 
măsurile agroecologice ar trebui să se concentreze asupra pilonului 2. În temeiul acestui 
articol, concurența dintre exploatațiile agricole și contribuția esențială a acestora la 
prevenirea penuriei alimentare la nivel mondial ar fi reduse în mod semnificativ; regiunile 
care au stocuri de bovine în scădere nu au alternative pentru utilizarea pajiștilor.

Amendamentul 1822
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 33 eliminat
Dispoziții financiare

(1) În vederea finanțării plății menționate 
în prezentul capitol, statele membre 
utilizează 30% din plafonul național 
anual prevăzut în anexa II.
(2) Statele membre aplică plata 
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menționată în prezentul capitol la nivel 
național sau, în cazul aplicării articolului 
20, la nivel regional. În cazul aplicării 
plății plata la nivel regional, statele 
membre utilizează în fiecare regiune un 
procent din plafonul stabilit în temeiul
alineatului (3). Pentru fiecare regiune, 
acest procent se calculează prin 
împărțirea plafonului regional 
corespunzător, stabilit în conformitate cu 
articolul 20 alineatul (2), la plafonul 
determinat în conformitate cu articolul 19 
alineatul (1).
(3) Comisia stabilește anual, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare, plafonul corespunzător plății 
menționate în prezentul capitol. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 56 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Elementul de ecologizare ar trebui să facă parte din pilonul 2 al PAC și să nu facă obiectul 
plăților directe.

Amendamentul 1823
Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 33 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispoziții financiare Dispoziții de punere în aplicare

Or. fr

Amendamentul 1824
Diane Dodds
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Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea finanțării plății menționate 
în prezentul capitol, statele membre 
utilizează 30% din plafonul național 
anual prevăzut în anexa II.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1825
Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea finanțării plății menționate 
în prezentul capitol, statele membre 
utilizează 30% din plafonul național 
anual prevăzut în anexa II.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 1826
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea finanțării plății menționate 
în prezentul capitol, statele membre 
utilizează 30% din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II.

(1) În vederea finanțării plății menționate 
în prezentul capitol, statele membre 
utilizează 10 % din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II.

Or. en
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Amendamentul 1827
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea finanțării plății menționate 
în prezentul capitol, statele membre 
utilizează 30% din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II.

(1) În vederea finanțării plății menționate 
în prezentul capitol, statele membre 
utilizează 10 % din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II.

Or. de

Amendamentul 1828
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea finanțării plății menționate 
în prezentul capitol, statele membre 
utilizează 30% din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II.

(1) În vederea finanțării plății menționate 
în prezentul capitol, statele membre 
utilizează 10 % din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II.

Or. it

Amendamentul 1829
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea finanțării plății menționate 
în prezentul capitol, statele membre 
utilizează 30% din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II.

(1) În vederea finanțării plății menționate 
în prezentul capitol, statele membre 
utilizează 10 % din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II.

Or. en
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Amendamentul 1830
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea finanțării plății menționate 
în prezentul capitol, statele membre 
utilizează 30% din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II.

(1) În vederea finanțării plății menționate 
în prezentul capitol, statele membre 
utilizează maximum 10 % din plafonul 
național anual prevăzut în anexa II.

Or. es

Justificare

Considerăm că ponderea acordată acestei componente ar trebui să fie minimă și sugerăm ca 
aceasta nu ar trebui să depășească maximum 10 %.

Amendamentul 1831
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea finanțării plății menționate 
în prezentul capitol, statele membre 
utilizează 30% din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II.

(1) În vederea finanțării plății menționate 
în prezentul capitol, statele membre 
utilizează 15 % din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II în primii doi ani de 
punere în aplicare a prezentului 
Regulament și 30 % în anii următori.

Or. fr

Amendamentul 1832
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea finanțării plății menționate 
în prezentul capitol, statele membre 
utilizează 30% din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II.

(1) În vederea finanțării plății menționate 
în prezentul capitol, statele membre 
utilizează 15 % din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II, extinzând astfel 
marja cu care poate fi majorat 
procentajul pentru sprijin cuplat.

Or. es

Amendamentul 1833
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea finanțării plății menționate 
în prezentul capitol, statele membre 
utilizează 30% din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II.

(1) În vederea finanțării plății menționate 
în prezentul capitol, statele membre 
utilizează 15 % din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II.

Or. es

Justificare

Alocarea a 30 % din creditele de plată naționale directe pentru plata verde este prea mult, 
având în vedere că aceasta se acordă în mod uniform tuturor fermierilor dintr-o anumită 
regiune, fără o introducere progresivă.

Amendamentul 1834
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea finanțării plății menționate 
în prezentul capitol, statele membre 

(1) În vederea finanțării plății menționate 
în prezentul capitol, statele membre 
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utilizează 30% din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II.

utilizează 20 % din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II.

Or. en

Amendamentul 1835
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea finanțării plății menționate 
în prezentul capitol, statele membre 
utilizează 30% din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II.

(1) În vederea finanțării plății menționate 
în prezentul capitol, statele membre 
utilizează 20 % din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II.

Or. es

Amendamentul 1836
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea finanțării plății menționate 
în prezentul capitol, statele membre 
utilizează 30% din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II.

(1) În vederea finanțării plății menționate 
în prezentul capitol, statele membre 
utilizează 20 % din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II.

Or. es

Justificare

Se propune ca procentajul propus în prezent de 30 % din creditele naționale pentru 
ecologizare sau pentru plata verde să fie redus la 20 %. 
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Amendamentul 1837
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea finanțării plății menționate 
în prezentul capitol, statele membre 
utilizează 30% din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II.

(1) În vederea finanțării plății menționate 
în prezentul capitol, statele membre 
utilizează cel puțin 20 % din plafonul 
național anual prevăzut în anexa II.

Or. ro

Amendamentul 1838
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea finanțării plății menționate 
în prezentul capitol, statele membre 
utilizează 30% din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II.

(1) În vederea finanțării unei ecologizări 
crescute a PAC prin programele 
agroecologice consolidate menționate în 
Regulamentul (UE) nr. [...] [RDR], statele 
membre utilizează 20 % din plafonul 
național anual prevăzut în anexa II sub 
forma unui sprijin din partea Uniunii 
pentru măsurile privind agromediul-clima 
din cadrul programării privind 
dezvoltarea rurală finanțată în baza 
FEADR, astfel cum se specifică în 
Regulamentul (UE) nr. [...] [RDR].

Or. en

Justificare

Măsurile de ecologizare sunt realizate mai bine în cadrul pilonului 2 al PAC.

Amendamentul 1839
Marian Harkin
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Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea finanțării plății menționate 
în prezentul capitol, statele membre 
utilizează 30% din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II.

(1) În vederea finanțării plății menționate 
în prezentul capitol, statele membre 
utilizează 25 % din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II.

Or. en

Amendamentul 1840
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea finanțării plății menționate 
în prezentul capitol, statele membre 
utilizează 30% din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II.

(1) În vederea finanțării plății menționate 
în prezentul capitol, statele membre 
utilizează minimum 20 % din plafonul 
național anual prevăzut în anexa II în anul 
2014 și majorează acest procentaj la 50 % 
până în anul 2020.

Or. en

Amendamentul 1841
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea finanțării plății menționate 
în prezentul capitol, statele membre 
utilizează 30% din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II.

(1) În vederea finanțării plății menționate 
în prezentul capitol, statele membre pot 
utiliza până la 30 % din plafonul național 
anual prevăzut în anexa II.
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Or. en

Amendamentul 1842
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea finanțării plății menționate 
în prezentul capitol, statele membre 
utilizează 30% din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II.

(1) În vederea finanțării plății menționate 
în prezentul capitol, statele membre 
utilizează până la 30 % din plafonul 
național anual prevăzut în anexa II.

Or. bg

Amendamentul 1843
Diane Dodds, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea finanțării plății menționate 
în prezentul capitol, statele membre 
utilizează 30% din plafonul național 
anual prevăzut în anexa II.

(1) În vederea finanțării plății menționate 
în prezentul capitol, statele membre
efectuează 30 % din plata de bază, cu 
condiția conformității cu titlul III 
capitolul 2 din prezentul regulament

Or. en

Amendamentul 1844
Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Baza pentru finanțare în temeiul 
prezentului capitol ar trebui să fie media 
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plăților directe ale unui stat membru ca 
valoare de referință, pentru a se asigura 
că plata pentru practicile agricole 
benefice climei și mediului este identică 
pentru fiecare stat membru.    

 Or. de

Amendamentul 1845
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Baza pentru plățile efectuate în 
temeiul prezentului capitol ar trebui să fie 
media plăților directe ale unui stat 
membru ca valoare de referință, pentru a 
se asigura că plata pentru practicile 
agricole benefice climei și mediului este 
identică pentru fiecare stat membru.    

Or. de

Amendamentul 1846
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul unor încălcări ale 
obligațiilor de la articolele 30, 31 și 32, 
fermierul poate fi sancționat cu cel mult 
plata de ecologizare efectivă acordată 
fermierului.

Or. en



AM\909521RO.doc 153/172 PE494.487v01-00

RO

Justificare

Sancțiunile pentru nerespectarea măsurilor de ecologizare ar trebui limitate la plata de 
ecologizare efectivă acordată fermierului.

Amendamentul 1847
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria 
do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre aplică plata 
menționată în prezentul capitol la nivel 
național sau, în cazul aplicării articolului 
20, la nivel regional. În cazul aplicării 
plății plata la nivel regional, statele 
membre utilizează în fiecare regiune un 
procent din plafonul stabilit în temeiul 
alineatului (3). Pentru fiecare regiune, 
acest procent se calculează prin 
împărțirea plafonului regional 
corespunzător, stabilit în conformitate cu 
articolul 20 alineatul (2), la plafonul 
determinat în conformitate cu articolul 19 
alineatul (1).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1848
Seán Kelly, Jim Higgins

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre aplică plata 
menționată în prezentul capitol la nivel 
național sau, în cazul aplicării articolului 
20, la nivel regional. În cazul aplicării 
plății plata la nivel regional, statele 

eliminat
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membre utilizează în fiecare regiune un 
procent din plafonul stabilit în temeiul 
alineatului (3). Pentru fiecare regiune, 
acest procent se calculează prin 
împărțirea plafonului regional 
corespunzător, stabilit în conformitate cu 
articolul 20 alineatul (2), la plafonul 
determinat în conformitate cu articolul 19 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 1849
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre aplică plata 
menționată în prezentul capitol la nivel 
național sau, în cazul aplicării articolului 
20, la nivel regional. În cazul aplicării 
plății plata la nivel regional, statele 
membre utilizează în fiecare regiune un 
procent din plafonul stabilit în temeiul 
alineatului (3). Pentru fiecare regiune, 
acest procent se calculează prin 
împărțirea plafonului regional 
corespunzător, stabilit în conformitate cu 
articolul 20 alineatul (2), la plafonul 
determinat în conformitate cu articolul 19 
alineatul (1).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1850
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre aplică plata 
menționată în prezentul capitol la nivel 
național sau, în cazul aplicării articolului 
20, la nivel regional. În cazul aplicării 
plății plata la nivel regional, statele 
membre utilizează în fiecare regiune un 
procent din plafonul stabilit în temeiul 
alineatului (3). Pentru fiecare regiune, 
acest procent se calculează prin 
împărțirea plafonului regional 
corespunzător, stabilit în conformitate cu 
articolul 20 alineatul (2), la plafonul 
determinat în conformitate cu articolul 19 
alineatul (1).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1851
Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre aplică plata 
menționată în prezentul capitol la nivel 
național sau, în cazul aplicării articolului 
20, la nivel regional. În cazul aplicării 
plății plata la nivel regional, statele 
membre utilizează în fiecare regiune un 
procent din plafonul stabilit în temeiul 
alineatului (3). Pentru fiecare regiune, 
acest procent se calculează prin 
împărțirea plafonului regional 
corespunzător, stabilit în conformitate cu 
articolul 20 alineatul (2), la plafonul 
determinat în conformitate cu articolul 19 
alineatul (1).

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 1852
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre aplică plata 
menționată în prezentul capitol la nivel 
național sau, în cazul aplicării articolului 
20, la nivel regional. În cazul aplicării 
plății plata la nivel regional, statele 
membre utilizează în fiecare regiune un 
procent din plafonul stabilit în temeiul 
alineatului (3). Pentru fiecare regiune, 
acest procent se calculează prin 
împărțirea plafonului regional 
corespunzător, stabilit în conformitate cu 
articolul 20 alineatul (2), la plafonul 
determinat în conformitate cu articolul 19 
alineatul (1).

eliminat

Or. es

Justificare

Această propunere nu permite regionalizarea plăților de ecologizare deoarece impune ca 
acestea să fie calculate individual.

Amendamentul 1853
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre aplică plata menționată 
în prezentul capitol la nivel național sau, în 
cazul aplicării articolului 20, la nivel
regional. În cazul aplicării plății plata la 
nivel regional, statele membre utilizează 
în fiecare regiune un procent din plafonul 
stabilit în temeiul alineatului (3). Pentru 

(2) Statele membre aplică plata menționată 
în prezentul capitol la nivel național.
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fiecare regiune, acest procent se 
calculează prin împărțirea plafonului 
regional corespunzător, stabilit în 
conformitate cu articolul 20 alineatul (2), 
la plafonul determinat în conformitate cu 
articolul 19 alineatul (1).

Or. de

Amendamentul 1854
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre aplică plata menționată 
în prezentul capitol la nivel național sau, în 
cazul aplicării articolului 20, la nivel 
regional. În cazul aplicării plății plata la 
nivel regional, statele membre utilizează în 
fiecare regiune un procent din plafonul 
stabilit în temeiul alineatului (3). Pentru 
fiecare regiune, acest procent se calculează 
prin împărțirea plafonului regional 
corespunzător, stabilit în conformitate cu 
articolul 20 alineatul (2), la plafonul 
determinat în conformitate cu articolul 19 
alineatul (1).

(2) Statele membre pot aplica plata 
menționată în prezentul capitol la nivel 
național sau, în cazul aplicării articolului 
20, la nivel regional. În cazul aplicării 
plății la nivel regional, statele membre 
utilizează în fiecare regiune un procent din 
plafonul stabilit în temeiul alineatului (3). 
Pentru fiecare regiune, acest procent se 
calculează prin împărțirea plafonului 
regional corespunzător, stabilit în 
conformitate cu articolul 20 alineatul (2), la 
plafonul determinat în conformitate cu 
articolul 19 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 1855
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre aplică plata menționată 
în prezentul capitol la nivel național sau, în 
cazul aplicării articolului 20, la nivel 

(2) Statele membre pot aplica plata 
menționată în prezentul capitol la nivel 
național sau, în cazul aplicării articolului 
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regional. În cazul aplicării plății plata la 
nivel regional, statele membre utilizează în 
fiecare regiune un procent din plafonul 
stabilit în temeiul alineatului (3). Pentru 
fiecare regiune, acest procent se calculează 
prin împărțirea plafonului regional 
corespunzător, stabilit în conformitate cu 
articolul 20 alineatul (2), la plafonul 
determinat în conformitate cu articolul 19 
alineatul (1).

20, la nivel regional. În cazul aplicării 
plății la nivel regional, statele membre 
utilizează în fiecare regiune un procent din 
plafonul stabilit în temeiul alineatului (3). 
Pentru fiecare regiune, acest procent se 
calculează prin împărțirea plafonului 
regional corespunzător, stabilit în 
conformitate cu articolul 20 alineatul (2), la 
plafonul determinat în conformitate cu 
articolul 19 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 1856
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre aplică plata menționată 
în prezentul capitol la nivel național sau, în 
cazul aplicării articolului 20, la nivel 
regional. În cazul aplicării plății plata la 
nivel regional, statele membre utilizează în 
fiecare regiune un procent din plafonul 
stabilit în temeiul alineatului (3). Pentru 
fiecare regiune, acest procent se calculează 
prin împărțirea plafonului regional 
corespunzător, stabilit în conformitate cu 
articolul 20 alineatul (2), la plafonul 
determinat în conformitate cu articolul 19 
alineatul (1).

(2) Statele membre pot aplica plata 
menționată în prezentul capitol la nivel 
național sau, în cazul aplicării articolului 
20, statul membru poate aplica plata la 
nivel regional. În cazul aplicării plății la 
nivel regional, statele membre utilizează în 
fiecare regiune un procent din plafonul 
stabilit în temeiul alineatului (3). Pentru 
fiecare regiune, acest procent se calculează 
prin împărțirea plafonului regional 
corespunzător, stabilit în conformitate cu 
articolul 20 alineatul (2), la plafonul 
determinat în conformitate cu articolul 19 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 1857
James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre aplică plata menționată 
în prezentul capitol la nivel național sau, în 
cazul aplicării articolului 20, la nivel 
regional. În cazul aplicării plății plata la 
nivel regional, statele membre utilizează în 
fiecare regiune un procent din plafonul 
stabilit în temeiul alineatului (3). Pentru 
fiecare regiune, acest procent se calculează 
prin împărțirea plafonului regional 
corespunzător, stabilit în conformitate cu 
articolul 20 alineatul (2), la plafonul 
determinat în conformitate cu articolul 19 
alineatul (1).

(2) Statele membre aplică plata menționată 
în prezentul capitol la nivel național sau, în 
cazul aplicării articolului 20, statul 
membru poate aplica plata la nivel 
regional. În cazul aplicării plății la nivel 
regional, statele membre utilizează în 
fiecare regiune un procent din plafonul 
stabilit în temeiul alineatului (3). Pentru 
fiecare regiune, acest procent se calculează 
prin împărțirea plafonului regional 
corespunzător, stabilit în conformitate cu 
articolul 20 alineatul (2), la plafonul 
determinat în conformitate cu articolul 19 
alineatul (1).

Or. en

Justificare

În anumite state membre, politica agricolă este transferată la nivel regional și, prin urmare, 
deciziile referitoare la o eventuală plată de ecologizare vor trebui luate la nivelul cel mai 
adecvat din punct de vedere administrativ.

Amendamentul 1858
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre aplică plata menționată 
în prezentul capitol la nivel național sau, în 
cazul aplicării articolului 20, la nivel 
regional. În cazul aplicării plății plata la 
nivel regional, statele membre utilizează în 
fiecare regiune un procent din plafonul 
stabilit în temeiul alineatului (3). Pentru 
fiecare regiune, acest procent se calculează 
prin împărțirea plafonului regional 
corespunzător, stabilit în conformitate cu 
articolul 20 alineatul (2), la plafonul 
determinat în conformitate cu articolul 19 

(2) Statele membre aplică plata menționată 
în prezentul capitol la nivel național.
Atunci când se invocă articolul 20, statele 
membre pot aplica plata la nivel regional.
În cazul aplicării plății la nivel regional, 
statele membre utilizează în fiecare regiune 
un procent din plafonul stabilit în temeiul 
alineatului (3). Pentru fiecare regiune, acest 
procent se calculează prin împărțirea 
plafonului regional corespunzător, stabilit 
în conformitate cu articolul 20 alineatul 
(2), la plafonul determinat în conformitate 
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alineatul (1). cu articolul 19 alineatul (1).

Or. de

Amendamentul 1859
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Fondurile nealocate în urma 
aplicării articolului 33 se transferă în 
cadrul statului membru în cauză către 
măsurile de dezvoltare rurală în baza 
FEADR destinate fermierilor sau 
grupurilor de fermieri, astfel cum este 
prevăzut la articolul 14.

Or. en

Amendamentul 1860
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia stabilește anual, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare, plafonul corespunzător plății 
menționate în prezentul capitol. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 56 
alineatul (2).

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1861
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia stabilește anual, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare, plafonul corespunzător plății 
menționate în prezentul capitol. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 56 
alineatul (2).

(3) Comisia este împuternicită să adopte
acte delegate în conformitate cu articolul 
55 pentru a stabili anual plafonul 
corespunzător plății menționate în 
prezentul capitol.

Or. de

Justificare

Stabilirea limitei superioare pentru plata pentru practicile agricole benefice climei și 
mediului nu este o decizie pur tehnică. 

Amendamentul 1862
Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia stabilește anual, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
plafonul corespunzător plății menționate 
în prezentul capitol. Actele respective de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 56 alineatul (2).

(3) Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, dispoziții 
corespunzătoare articolului 29 alineatul 
(5) din prezentul capitol. Actele respective 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 56 alineatul (2).

Or. fr

Amendamentul 1863
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre
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Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice reducere sau penalitate impusă de 
nerespectarea prezentului articol și a 
articolelor 30, 31 și 32 rămâne în statele 
membre și în regiunea în care a fost 
generată.

Or. en

Justificare

Orice penalitate impusă de nerespectarea ecologizării nu ar trebui să aibă ca rezultat o 
reducere a pachetului național al statului membru sau al regiunii.

Amendamentul 1864
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Orice reducere sau penalitate impusă 
de nerespectarea prezentului articol și a 
articolelor 30,31, 31 și 32 rămâne în 
statele membre și în regiunea în care a 
fost generată.

Or. en

Amendamentul 1865
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Toate fondurile rezultate din 
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reducerea primei de bază sau din plata de 
penalități în temeiul prezentului capitol și 
al capitolelor 30, 31 și 32 din cauza 
nerespectării normelor rămân în statele 
membre și în regiunile în care au fost 
generate. 

Or. de

Amendamentul 1866
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Creditele neutilizate din cadrul 
plafonului național al statelor membre, 
care au fost desemnate pentru finanțarea 
plăților menționate în prezentul capitol, 
rămân în statele membre și se utilizează 
pentru măsuri privind agromediul-clima, 
în conformitate cu Regulamentul FEADR 
din 2012.

Or. de

Amendamentul 1867
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 33a
Plată specială pentru creșterea inteligentă
Norme generale
(1) Statele membre acordă un ajutor 
fermierilor în conformitate cu dispozițiile 
din prezentul capitol, cu condiția să 
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respecte dispozițiile de la articolul 9.
(2) Statele membre stabilesc cerințele pe 
care trebuie să le îndeplinească potențialii 
beneficiari.
(3) Fără a aduce atingere dispozițiilor de 
la alineatul (2), acest ajutor se 
direcționează către fermierii al căror 
procentaj de venit provenit din vânzarea 
de produse agricole este superior 
procentajului derivat din suma 
profiturilor obținute pentru orice altă 
activitate economică.
(4) În scopul aplicării prezentului capitol, 
statele membre pot utiliza definițiile care 
figurează în legislația națională 
corespunzătoare și care se utilizează în 
prezent pentru acordarea anumitor plăți.
(5) Statele membre majorează până la 
50 % valoarea drepturilor de plată de bază 
ale fermierilor care îndeplinesc condițiile 
stabilite de statele membre, conform 
dispozițiilor din prezentul capitol și ținând 
cont de pragul stabilit la articolul 33b.

Or. es

Amendamentul 1868
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 33 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 33b
Dispoziții financiare

(1) În vederea finanțării plății menționate 
la articolul 33a, statele membre utilizează 
10 % din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II.

Or. es
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Amendamentul 1869
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. de

Amendamentul 1870
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Articolul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Justificare

Plățile pentru zonele care se confruntă cu constrângeri naturale ar trebui abordate în 
totalitate în cadrul celui de al doilea pilon.

Amendamentul 1871
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Propunere de regulament
Titlul 3 – capitolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Plata pentru zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1872
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot acorda o plată 
fermierilor care au dreptul la plată în cadrul 
schemei de plată de bază menționate în 
capitolul 1 și ale căror exploatații se află 
integral sau parțial în zone care se 
confruntă cu constrângeri naturale, 
desemnate de statele membre în 
conformitate cu articolul 33 alineatul (1) 
din Regulamentul (UE) nr. […] [RDR].

(1) Statele membre acordă o plată 
fermierilor care au dreptul la plată în cadrul 
schemei de plată de bază menționate în 
capitolul 1 și ale căror exploatații se află 
integral sau parțial în zone care se 
confruntă cu constrângeri naturale, 
desemnate de statele membre în 
conformitate cu articolul 33 alineatul (1) 
din Regulamentul (UE) nr. […] [RDR].

Or. fr

Amendamentul 1873
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot acorda o plată 
fermierilor care au dreptul la plată în cadrul 
schemei de plată de bază menționate în 
capitolul 1 și ale căror exploatații se află 
integral sau parțial în zone care se 
confruntă cu constrângeri naturale, 
desemnate de statele membre în 
conformitate cu articolul 33 alineatul (1) 
din Regulamentul (UE) nr. […] [RDR].

(1) Se acordă o plată fermierilor care au 
dreptul la plată în cadrul schemei de plată 
de bază menționate în capitolul 1 și ale 
căror exploatații se află integral sau parțial 
în zone care se confruntă cu constrângeri 
naturale, desemnate de statele membre în 
conformitate cu articolul 33 alineatul (1) 
din Regulamentul (UE) nr. […] [RDR].

Or. fr

Justificare

Această măsură ar trebui să devină obligatorie în vederea favorizării convergenței dintre 
zonele care nu se confruntă cu constrângeri naturale și zonele care se confruntă cu 
constrângeri naturale, a asigurării unei concurențe loiale între regiunile agricole și a 
garantării unei dezvoltări teritoriale echilibrate.
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Amendamentul 1874
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot acorda o plată 
fermierilor care au dreptul la plată în cadrul 
schemei de plată de bază menționate în 
capitolul 1 și ale căror exploatații se află 
integral sau parțial în zone care se 
confruntă cu constrângeri naturale, 
desemnate de statele membre în 
conformitate cu articolul 33 alineatul (1) 
din Regulamentul (UE) nr. […] [RDR].

(1) Statele membre și regiunile 
împuternicite pot acorda o plată fermierilor 
care au dreptul la plată în cadrul schemei 
de plată de bază menționate în capitolul 1 
și ale căror exploatații se află integral sau 
parțial în zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale, desemnate de statele 
membre în conformitate cu articolul 33 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 
[…] [RDR].

Or. es

Justificare

Trebuie amintit faptul că în anumite state membre regiunile au competențe depline pentru a 
distribui plățile și că, în vederea respectării principiului subsidiarității, acest fapt nu poate fi 
ignorat într-un regulament european.

Amendamentul 1875
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot acorda o plată 
fermierilor care au dreptul la plată în cadrul 
schemei de plată de bază menționate în 
capitolul 1 și ale căror exploatații se află 
integral sau parțial în zone care se 
confruntă cu constrângeri naturale, 
desemnate de statele membre în 
conformitate cu articolul 33 alineatul (1) 
din Regulamentul (UE) nr. […] [RDR].

(1) Statele membre pot acorda o plată 
fermierilor care au dreptul la plată în cadrul 
schemei de plată de bază menționate în 
capitolul 1 și ale căror exploatații se află 
integral sau parțial în zone care se 
confruntă cu constrângeri naturale, zone 
care fac parte din rețeaua Natura 2000 
desemnate de statele membre în 
conformitate cu articolul 33 alineatul (1) 
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din Regulamentul (UE) nr. […] [RDR] și 
cu articolul 4 din Directiva 92/43/CEE a 
Consiliului din 21 mai 1992 privind 
conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică.

Or. es

Amendamentul 1876
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot hotărî să acorde
plata menționată la alineatul (1) în toate 
zonele care intră sub incidența alineatului 
respectiv sau, eventual, pe baza unor 
criterii obiective și nediscriminatorii, să 
restricționeze plata la unele dintre zonele 
menționate la articolul 33 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR].

(2) Statele membre acordă plata 
menționată la alineatul (1) în toate zonele 
care intră sub incidența alineatului 
respectiv sau, eventual, pe baza unor 
criterii obiective și nediscriminatorii, să 
restricționeze plata la unele dintre zonele 
menționate la articolul 33 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR].

Or. fr

Justificare

Această măsură ar trebui să devină obligatorie în vederea favorizării convergenței dintre 
zonele care nu se confruntă cu constrângeri naturale și zonele care se confruntă cu 
constrângeri naturale, a asigurării unei concurențe loiale între regiunile agricole și a 
garantării unei dezvoltări teritoriale echilibrate.

Amendamentul 1877
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot hotărî să acorde 
plata menționată la alineatul (1) în toate 

(2) Statele membre pot hotărî să acorde 
plata menționată la alineatul (1) pentru
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zonele care intră sub incidența alineatului 
respectiv sau, eventual, pe baza unor 
criterii obiective și nediscriminatorii, să 
restricționeze plata la unele dintre zonele 
menționate la articolul 33 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR].

toate suprafețele situate în zonele care 
intră sub incidența alineatului respectiv 
sau, eventual, pe baza unor criterii 
obiective și nediscriminatorii, să 
restricționeze plata la o parte dintre zonele 
menționate la articolul 33 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR] și/sau 
la anumite tipuri de suprafețe situate în 
zonele respective.

Or. fr

Amendamentul 1878
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot hotărî să acorde 
plata menționată la alineatul (1) în toate 
zonele care intră sub incidența alineatului 
respectiv sau, eventual, pe baza unor 
criterii obiective și nediscriminatorii, să 
restricționeze plata la unele dintre zonele
menționate la articolul 33 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR].

(2) Statele membre pot hotărî să acorde 
plata menționată la alineatul (1) în toate 
zonele care intră sub incidența alineatului 
respectiv sau, eventual, pe baza unor 
criterii obiective și nediscriminatorii, în 
anumite zone menționate la articolul 33 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 
[…] [RDR].

Or. fr

Amendamentul 1879
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere alineatului (2) și 
aplicării disciplinei financiare, a reducerii 
și plafonării progresive, a reducerii lineare 
menționate la articolul 7 și a eventualelor 
reduceri și excluderi impuse în temeiul 

(3) Fără a aduce atingere alineatului (2) și 
aplicării disciplinei financiare, a reducerii 
și plafonării progresive, a reducerii lineare 
menționate la articolul 7 și a eventualelor 
reduceri și excluderi impuse în temeiul 
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articolului 65 din Regulamentul (UE) nr. 
[…] [HZR], plata menționată la alineatul 
(1) se acordă anual per hectar eligibil situat 
în zonele în care statele membre au decis
să acorde o plată în conformitate cu 
alineatul (2) din prezentul articol și se 
efectuează în momentul activării 
drepturilor la plată asupra hectarelor 
respective deținute de fermierul în cauză.

articolului 65 din Regulamentul (UE) nr. 
[…] [HZR], plata menționată la alineatul 
(1) se acordă anual per hectar eligibil situat 
în zonele în care statele membre acordă o 
plată în conformitate cu alineatul (2) din 
prezentul articol și se efectuează în 
momentul activării drepturilor la plată 
asupra hectarelor respective deținute de 
fermierul în cauză.

Or. fr

Justificare

Această măsură ar trebui să devină obligatorie în vederea favorizării convergenței dintre 
zonele care nu se confruntă cu constrângeri naturale și zonele care se confruntă cu 
constrângeri naturale, a asigurării unei concurențe loiale între regiunile agricole și a 
garantării unei dezvoltări teritoriale echilibrate.

Amendamentul 1880
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere alineatului (2) și 
aplicării disciplinei financiare, a reducerii 
și plafonării progresive, a reducerii lineare 
menționate la articolul 7 și a eventualelor 
reduceri și excluderi impuse în temeiul 
articolului 65 din Regulamentul (UE) nr. 
[…] [HZR], plata menționată la alineatul 
(1) se acordă anual per hectar eligibil situat 
în zonele în care statele membre au decis 
să acorde o plată în conformitate cu 
alineatul (2) din prezentul articol și se 
efectuează în momentul activării 
drepturilor la plată asupra hectarelor 
respective deținute de fermierul în cauză.

(3) Fără a aduce atingere alineatului (2) și 
aplicării disciplinei financiare, a reducerii 
lineare menționate la articolul 7 și a 
eventualelor reduceri și excluderi impuse 
în temeiul articolului 65 din Regulamentul 
(UE) nr. […] [HZR], plata menționată la 
alineatul (1) se acordă anual per hectar 
eligibil situat în zonele în care statele 
membre au decis să acorde o plată în 
conformitate cu alineatul (2) din prezentul 
articol și se efectuează în momentul 
activării drepturilor la plată asupra 
hectarelor respective deținute de fermierul 
în cauză.

Or. en
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Amendamentul 1881
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, 
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere alineatului (2) și 
aplicării disciplinei financiare, a reducerii 
și plafonării progresive, a reducerii lineare 
menționate la articolul 7 și a eventualelor 
reduceri și excluderi impuse în temeiul 
articolului 65 din Regulamentul (UE) nr. 
[…] [HZR], plata menționată la alineatul 
(1) se acordă anual per hectar eligibil situat 
în zonele în care statele membre au decis 
să acorde o plată în conformitate cu 
alineatul (2) din prezentul articol și se 
efectuează în momentul activării 
drepturilor la plată asupra hectarelor 
respective deținute de fermierul în cauză.

(3) Fără a aduce atingere alineatului (2) și 
aplicării disciplinei financiare și modulării 
degresive, a reducerii lineare menționate la 
articolul 7 și a eventualelor reduceri și 
excluderi impuse în temeiul articolului 65 
din Regulamentul (UE) nr. […] [HZR], 
plata menționată la alineatul (1) se acordă 
anual per hectar eligibil situat în zonele în 
care statele membre au decis să acorde o 
plată în conformitate cu alineatul (2) din 
prezentul articol și se efectuează în 
momentul activării drepturilor la plată 
asupra hectarelor respective deținute de 
fermierul în cauză.

Or. en

Amendamentul 1882
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere alineatului (2) și 
aplicării disciplinei financiare, a reducerii 
și plafonării progresive, a reducerii lineare 
menționate la articolul 7 și a eventualelor
reduceri și excluderi impuse în temeiul 
articolului 65 din Regulamentul (UE) nr. 
[…] [HZR], plata menționată la alineatul 
(1) se acordă anual per hectar eligibil situat 
în zonele în care statele membre au decis 
să acorde o plată în conformitate cu 
alineatul (2) din prezentul articol și se 
efectuează în momentul activării 

(3) Fără a aduce atingere alineatului (2) și 
aplicării disciplinei financiare, a reducerii 
și plafonării progresive, a reducerii lineare 
menționate la articolul 7 și a eventualelor 
reduceri și excluderi impuse în temeiul 
articolului 65 din Regulamentul (UE) nr. 
[…] [HZR], plata menționată la alineatul 
(1) se acordă anual per hectar eligibil situat 
în zonele în care statele membre au decis 
să acorde o plată în conformitate cu 
alineatul (2) din prezentul articol și se 
efectuează în momentul activării 
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drepturilor la plată asupra hectarelor 
respective deținute de fermierul în cauză.

drepturilor la plată asupra hectarelor 
eligibile respective situate în aceste zone 
care se confruntă cu constrângeri 
naturale deținute de fermierul în cauză.

Or. es

Amendamentul 1883
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere alineatului (2) și 
aplicării disciplinei financiare, a reducerii 
și plafonării progresive, a reducerii lineare 
menționate la articolul 7 și a eventualelor 
reduceri și excluderi impuse în temeiul 
articolului 65 din Regulamentul (UE) nr. 
[…] [HZR], plata menționată la alineatul 
(1) se acordă anual per hectar eligibil situat 
în zonele în care statele membre au decis 
să acorde o plată în conformitate cu 
alineatul (2) din prezentul articol și se 
efectuează în momentul activării 
drepturilor la plată asupra hectarelor 
respective deținute de fermierul în cauză.

(3) Fără a aduce atingere alineatului (2) și 
aplicării disciplinei financiare, a reducerii 
și plafonării progresive, a reducerii lineare 
menționate la articolul 7 și a eventualelor 
reduceri și excluderi impuse în temeiul 
articolului 65 din Regulamentul (UE) nr. 
[…] [HZR], plata menționată la alineatul 
(1) se acordă anual per hectar eligibil situat 
în zonele în care statele membre au decis 
să acorde o plată în conformitate cu 
alineatul (2) din prezentul articol și se 
efectuează în momentul activării 
drepturilor la plată asupra hectarelor 
eligibile respective situate în aceste zone 
care se confruntă cu constrângeri 
naturale deținute de fermierul în cauză.

Or. es


