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Amendamentul 103
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În conformitate cu articolul 208 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), PAC ar trebui să țină 
seama de obiectivele cooperării pentru 
dezvoltare, inclusiv de cele aprobate în 
cadrul Organizației Națiunilor Unite și al 
altor organizații internaționale. Măsurile 
adoptate conform prezentului regulament 
nu ar trebui să pericliteze capacitatea de 
producție alimentară și securitatea 
alimentară pe termen lung ale țărilor în 
curs de dezvoltare, în special ale țărilor 
cel mai puțin dezvoltate (LDC), și ar 
trebui să contribuie la realizarea 
angajamentelor asumate de Uniune în 
ceea ce privește atenuarea schimbărilor 
climatice.

Or. en

Amendamentul 104
Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson, Phil 
Prendergast

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Punerea în aplicare a prezentului 
regulament ar trebui să fie consecventă 
cu obiectivele cooperării pentru dezvoltare 
din cadrul de politică al Uniunii pentru 
securitatea alimentară (COM(2010)127), 
acordându-se o atenție deosebită 
asigurării faptului că implementarea 
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măsurilor PAC nu periclitează 
capacitatea de producție alimentară și 
securitatea alimentară pe termen lung ale 
țărilor în curs de dezvoltare, precum și 
capacitatea respectivelor populații de a se 
hrăni singure, totodată respectând 
obligația de coerență a politicilor pentru 
dezvoltare prevăzută la articolul 208 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene.

Or. en

Amendamentul 105
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Reducerea sarcinii administrative 
reprezintă unul dintre obiectivele de bază 
și solicitările principale ale reformei PAC. 
Prin intermediul pragurilor de toleranță și 
al pragurilor minime aplicabile, precum și 
printr-un raport echilibrat între încredere 
și control, sarcinile administrative viitoare 
ale statelor membre și ale beneficiarilor 
trebuie limitate la un nivel rezonabil. În 
procesul reducerii birocrației trebuie luate 
în considerare costurile administrative și 
cele de altă natură de la toate nivelurile și 
trebuie premiată buna funcționare a 
sistemelor de gestionare și de control. 
Obiectivul principal este acela de a reduce 
sarcina administrativă și de a diminua 
povara birocratică a fermierilor și a 
administrației și de a le readuce la un 
nivel rezonabil.

Or. de
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Amendamentul 106
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În vederea suplimentării sau modificării 
anumitor elemente neesențiale ale 
prezentului regulament, trebuie să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din tratat, în ceea ce privește 
acreditarea agențiilor de plăți și a 
organismelor de coordonare, conținutul 
sistemului de consiliere agricolă, măsurile 
care urmează a fi finanțate din bugetul 
Uniunii în cadrul intervenției publice și 
evaluarea operațiunilor legate de 
intervenția publică, reducerea și 
suspendarea rambursărilor către statele 
membre, compensarea între cheltuieli și 
venituri în cadrul fondurilor, recuperarea 
datoriilor, penalitățile aplicate 
beneficiarilor în cazul neîndeplinirii 
condițiilor de eligibilitate, în ceea ce 
privește normele referitoare la garanții, 
funcționarea sistemului integrat de 
administrare și control, măsurile excluse 
din controlul tranzacțiilor, penalitățile 
aplicate în cadrul ecocondiționalității, 
normele referitoare la întreținerea pajiștilor
permanente, normele referitoare la faptul 
generator și la cursul de schimb pe care 
trebuie să îl utilizeze statele membre care 
nu folosesc moneda euro, precum și în ceea 
ce privește conținutul cadrului comun de 
evaluare a măsurilor adoptate în cadrul 
PAC. Este deosebit de important ca, pe 
durata activităților pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia trebuie
să asigure transmiterea simultană, la timp 
și adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

(3) În vederea suplimentării sau modificării 
anumitor elemente neesențiale ale 
prezentului regulament, ar trebui să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din tratat, în ceea ce privește 
acreditarea agențiilor de plăți și a 
organismelor de coordonare, conținutul 
sistemului de consiliere agricolă, măsurile 
care urmează a fi finanțate din bugetul 
Uniunii în cadrul intervenției publice și 
evaluarea operațiunilor legate de 
intervenția publică, reducerea și 
suspendarea rambursărilor către statele 
membre, compensarea între cheltuieli și 
venituri în cadrul fondurilor, recuperarea 
datoriilor, penalitățile aplicate 
beneficiarilor în cazul neîndeplinirii 
condițiilor de eligibilitate, în ceea ce 
privește normele referitoare la garanții, 
funcționarea sistemului integrat de 
administrare și control, măsurile excluse 
din controlul tranzacțiilor, penalitățile 
aplicate în cadrul ecocondiționalității, 
normele referitoare la întreținerea 
pășunilor permanente, normele referitoare 
la faptul generator și la cursul de schimb pe 
care trebuie să îl utilizeze statele membre 
care nu folosesc moneda euro, precum și în 
ceea ce privește conținutul cadrului comun 
de evaluare a măsurilor adoptate în cadrul 
PAC. Este deosebit de important ca, pe 
durata activităților pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar trebui
să asigure transmiterea simultană, la timp 
și adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.
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(Această modificare se aplică întregului 
text.)

Or. en

Justificare

Definiția „pajiștilor” (anterior „pășuni”) permanente nu ia în considerare în mod suficient 
pășunatul pe pășunile naturale unde speciile de nutreț pot fi lemnoase, și nu, neapărat, doar 
ierboase. Pășunatul pe pășunile intrate în uz previne abandonul și pierderea biodiversității 
din cauza intruziunii speciilor obișnuite și menține sisteme de mare valoare naturală, astfel 
furnizându-se un bun public. Această modificare se aplică întregului text.

Amendamentul 107
Marian Harkin

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Bugetul Uniunii trebuie să finanțeze 
cheltuielile PAC, inclusiv cheltuielile 
aferente dezvoltării rurale, prin ambele 
fonduri, fie direct, fie în contextul gestiunii 
partajate cu statele membre. Trebuie
specificate tipurile de măsuri care pot fi 
finanțate prin intermediul acestor fonduri.

(6) Bugetul Uniunii ar trebui să finanțeze 
cheltuielile PAC, inclusiv cheltuielile 
aferente dezvoltării rurale, prin ambele 
fonduri, fie direct, fie în contextul gestiunii
partajate cu statele membre. Ar trebui
specificate tipurile de măsuri care pot fi 
finanțate prin intermediul acestor fonduri.
Ar trebui evitate modificările retrospective 
ale termenilor din orice măsură.

Or. en

Amendamentul 108
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În cazul în care un stat membru 
acreditează mai mult de o agenție de plăți, 
este important să se desemneze un singur

(8) În cazul în care un stat membru 
acreditează mai mult de o agenție de plăți, 
este important să se desemneze un 
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organism de coordonare care să asigure 
consecvența în privința gestionării 
fondurilor, să stabilească o legătură între 
Comisie și diversele agenții de plăți 
acreditate și să se asigure că informațiile 
solicitate de Comisie referitoare la 
operațiunile mai multor agenții de plăți 
sunt puse foarte repede la dispoziția 
Comisiei. De asemenea, organismul de 
coordonare trebuie să aibă 
responsabilitatea de a se asigura că sunt 
întreprinse acțiuni corective și că Comisia 
este informată în legătură cu măsurile 
subsecvente și, totodată, trebuie să asigure 
aplicarea omogenă a normelor și 
standardelor comune.

organism de coordonare care să asigure 
consecvența în privința gestionării 
fondurilor, să stabilească o legătură între 
Comisie și diversele agenții de plăți 
acreditate și să se asigure că informațiile 
solicitate de Comisie referitoare la 
operațiunile mai multor agenții de plăți 
sunt puse foarte repede la dispoziția 
Comisiei. De asemenea, organismul de 
coordonare ar trebui să aibă 
responsabilitatea de a se asigura că sunt 
întreprinse acțiuni corective și că Comisia 
este informată în legătură cu măsurile 
subsecvente și, totodată, ar trebui să 
asigure aplicarea normelor și standardelor 
acceptate la nivel internațional.

Or. en

Justificare

Scopul este de a clarifica faptul că agenția de plăți care este responsabilă pentru aceste 
sarcini nu este neapărat responsabilă numai pentru aceste sarcini și că organismele de 
coordonare a agențiilor de plăți ar trebui să evalueze eficacitatea agențiilor de plăți pe baza
standardelor acceptate la nivel internațional, deoarece nu există nicio îndrumare privind 
modul în care un organism ar trebui să își elaboreze avizul.

Amendamentul 109
Julie Girling, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Numai agențiile de plăți acreditate de 
statele membre oferă o garanție 
satisfăcătoare privind efectuarea 
controalelor necesare înainte ca ajutoarele 
din partea Uniunii să le fie acordate 
beneficiarilor. Prin urmare, trebuie să se 
prevadă în mod explicit că din bugetul 
Uniunii pot fi rambursate doar cheltuielile 
efectuate de agențiile de plăți acreditate.

(9) Numai agențiile de plăți acreditate de 
statele membre oferă o garanție 
satisfăcătoare privind efectuarea 
controalelor necesare înainte ca ajutoarele 
din partea Uniunii să le fie acordate 
beneficiarilor. Prin urmare, ar trebui să se 
prevadă în mod explicit că din bugetul 
Uniunii pot fi rambursate doar cheltuielile 
efectuate de agențiile de plăți acreditate și 
că aceste controale sunt efectuate pe baza 
unui singur eșantion integrat.
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Or. en

Justificare

Metodologia de audit ar trebui să se bazeze pe un simplu eșantion integrat, pentru a reduce 
sarcina pentru organismele responsabile.

Amendamentul 110
Julie Girling

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Numai agențiile de plăți acreditate de 
statele membre oferă o garanție 
satisfăcătoare privind efectuarea 
controalelor necesare înainte ca ajutoarele 
din partea Uniunii să le fie acordate 
beneficiarilor. Prin urmare, trebuie să se 
prevadă în mod explicit că din bugetul 
Uniunii pot fi rambursate doar cheltuielile 
efectuate de agențiile de plăți acreditate.

(9) Numai agențiile de plăți acreditate de 
statele membre oferă o garanție 
satisfăcătoare privind efectuarea 
controalelor necesare înainte ca ajutoarele 
din partea Uniunii să le fie acordate 
beneficiarilor. Prin urmare, ar trebui să se 
prevadă în mod explicit că doar agențiile 
de plăți acreditate pot fi responsabile 
pentru cheltuielile care trebuie rambursate 
din bugetul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 111
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Cerințele tot mai mari pentru 
organismele de certificare și agențiile de 
plăți nu trebuie să fie însoțite de o creștere 
suplimentară a sarcinii administrative în 
statele membre și, în special, nu ar trebui 
să depășească standardele internaționale 
de audit. În ceea ce privește dimensiunea 
și conținutul problemelor care trebuie 
certificate, trebuie menținut un raport 
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costuri-beneficii echilibrat, iar cerințele 
de raportare suplimentare trebuie să 
prezinte o valoare adăugată clară.

Or. de

Amendamentul 112
Spyros Danellis

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a ajuta beneficiarii să 
conștientizeze în mai mare măsură legătura 
dintre practicile agricole și gestionarea 
fermelor, pe de o parte, și standardele 
legate de mediu, schimbările climatice, 
bunele condiții agricole ale terenurilor, 
siguranța alimentară, sănătatea publică, 
sănătatea animalelor, sănătatea plantelor și 
bunăstarea animalelor, pe de altă parte, este 
necesar ca statele membre să instituie un 
sistem cuprinzător de consiliere agricolă 
care să ofere consiliere beneficiarilor. 
Acest sistem de consiliere agricolă nu 
trebuie în niciun caz sa afecteze obligația 
și responsabilitatea beneficiarilor de a 
respecta standardele respective. De 
asemenea, statele membre trebuie să 
asigure o separare clară între consiliere și 
controale.

(10) Pentru a ajuta beneficiarii să 
conștientizeze în mai mare măsură legătura 
dintre practicile agricole, gestionare și 
gestionarea riscurilor specifice fermelor, 
pe de o parte, și standardele legate de 
mediu, schimbările climatice, bunele 
condiții agricole ale terenurilor, siguranța 
alimentară, sănătatea publică, sănătatea 
animalelor, sănătatea plantelor și 
bunăstarea animalelor, pe de altă parte, este 
necesar ca statele membre să instituie un 
sistem cuprinzător de consiliere agricolă 
care să ofere consiliere beneficiarilor. 
Acest sistem de consiliere agricolă nu ar
trebui în niciun caz să afecteze obligația și 
responsabilitatea beneficiarilor de a 
respecta standardele respective. De 
asemenea, statele membre ar trebui să 
asigure o separare clară între consiliere și 
controale.

Or. en

Amendamentul 113
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Sistemul de consiliere agricolă trebuie
să cuprindă cel puțin cerințele și 
standardele care formează domeniul de 
aplicare al ecocondiționalității. De 
asemenea, sistemul trebuie să cuprindă 
cerințele care trebuie respectate în privința 
practicilor agricole benefice pentru climă și 
mediu în vederea acordării plăților directe, 
precum și în privința întreținerii suprafeței 
agricole în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. DP/xxx al Parlamentului European și al 
Consiliului din xxx de stabilire a unor 
norme privind plățile directe acordate 
fermierilor prin scheme de sprijin din 
cadrul politicii agricole comune14. În 
sfârșit, sistemul trebuie să cuprindă 
anumite elemente legate de atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea, biodiversitate, protecția apelor, 
notificarea bolilor animalelor și plantelor 
și inovare, precum și de dezvoltarea 
durabilă a activității economice a fermelor 
mici.

(11) Sistemul de consiliere agricolă ar
trebui să cuprindă cel puțin cerințele și 
standardele care formează domeniul de
aplicare al ecocondiționalității. De 
asemenea, sistemul ar trebui să cuprindă 
cerințele care trebuie respectate în privința 
practicilor agricole benefice pentru climă și 
mediu în vederea acordării plăților directe, 
precum și în privința întreținerii suprafeței 
agricole în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. DP/xxx al Parlamentului European și al 
Consiliului din xxx de stabilire a unor 
norme privind plățile directe acordate 
fermierilor prin scheme de sprijin din 
cadrul politicii agricole comune14, precum 
și măsuri disponibile în temeiul celui de al 
doilea pilon [Regulamentul (UE) 
nr. RD/xxx] care îmbunătățesc 
sustenabilitatea sistemelor de producție 
alimentară, cum ar fi agricultura 
ecologică, activitățile agricole de mare 
valoare naturală și măsurile agricole, de 
mediu și climatice. În sfârșit, sistemul ar 
trebui să cuprindă anumite elemente legate 
de atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea, sol, biodiversitate, 
protecția apelor și ciclul eficient al 
substanțelor nutritive, bolile animalelor și 
plantelor, inclusiv alternativele nechimice 
pentru combaterea dăunătorilor, și 
inovare, precum și de dezvoltarea durabilă 
a activității economice a fermelor mici.

Or. en

Amendamentul 114
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Considerentul 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Sistemul de consiliere agricolă trebuie
să cuprindă cel puțin cerințele și 
standardele care formează domeniul de 
aplicare al ecocondiționalității. De 
asemenea, sistemul trebuie să cuprindă 
cerințele care trebuie respectate în privința 
practicilor agricole benefice pentru climă și 
mediu în vederea acordării plăților directe, 
precum și în privința întreținerii suprafeței 
agricole în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. DP/xxx al Parlamentului European și al 
Consiliului din xxx de stabilire a unor 
norme privind plățile directe acordate 
fermierilor prin scheme de sprijin din 
cadrul politicii agricole comune14. În
sfârșit, sistemul trebuie să cuprindă 
anumite elemente legate de atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea, biodiversitate, protecția apelor, 
notificarea bolilor animalelor și plantelor și 
inovare, precum și de dezvoltarea durabilă 
a activității economice a fermelor mici.

(11) Sistemul de consiliere agricolă ar
trebui să cuprindă cel puțin cerințele și 
standardele care formează domeniul de 
aplicare al ecocondiționalității. De 
asemenea, sistemul ar trebui să cuprindă 
cerințele care trebuie respectate în privința 
practicilor agricole benefice pentru climă și 
mediu în vederea acordării plăților directe, 
precum și în privința întreținerii suprafeței 
agricole în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. DP/xxx al Parlamentului European și al 
Consiliului din xxx de stabilire a unor 
norme privind plățile directe acordate 
fermierilor prin scheme de sprijin din 
cadrul politicii agricole comune14. În plus, 
sistemul ar trebui să cuprindă anumite 
elemente legate de atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea, 
biodiversitate, protecția apelor, notificarea 
bolilor animalelor și plantelor și inovare.
În sfârșit, sistemul ar trebui să cuprindă
dezvoltarea durabilă a activității economice 
a fermelor mici, precum și opțiuni 
disponibile pentru gestionare eficace a 
riscurilor economice și de mediu.

Or. en

Amendamentul 115
Julie Girling

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Sistemul de consiliere agricolă trebuie
să cuprindă cel puțin cerințele și 
standardele care formează domeniul de 
aplicare al ecocondiționalității. De 
asemenea, sistemul trebuie să cuprindă 
cerințele care trebuie respectate în privința 
practicilor agricole benefice pentru climă și 

(11) Sistemul de consiliere agricolă ar
trebui să cuprindă cel puțin cerințele și 
standardele care formează domeniul de 
aplicare al ecocondiționalității. De 
asemenea, sistemul ar trebui să cuprindă 
cerințele care trebuie respectate în privința 
practicilor agricole benefice pentru climă și 
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mediu în vederea acordării plăților directe, 
precum și în privința întreținerii suprafeței 
agricole în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. DP/xxx al Parlamentului European și al 
Consiliului din xxx de stabilire a unor 
norme privind plățile directe acordate 
fermierilor prin scheme de sprijin din 
cadrul politicii agricole comune14. În 
sfârșit, sistemul trebuie să cuprindă 
anumite elemente legate de atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea, biodiversitate, protecția apelor, 
notificarea bolilor animalelor și plantelor 
și inovare, precum și de dezvoltarea 
durabilă a activității economice a 
fermelor mici.

mediu în vederea acordării plăților directe, 
precum și în privința întreținerii suprafeței 
agricole în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. DP/xxx al Parlamentului European și al 
Consiliului din xxx de stabilire a unor 
norme privind plățile directe acordate 
fermierilor prin scheme de sprijin din 
cadrul politicii agricole comune14.

Or. en

Amendamentul 116
George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Sistemul de consiliere agricolă trebuie
să cuprindă cel puțin cerințele și 
standardele care formează domeniul de 
aplicare al ecocondiționalității. De 
asemenea, sistemul trebuie să cuprindă 
cerințele care trebuie respectate în privința 
practicilor agricole benefice pentru climă și 
mediu în vederea acordării plăților directe, 
precum și în privința întreținerii suprafeței 
agricole în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. DP/xxx al Parlamentului European și al 
Consiliului din xxx de stabilire a unor 
norme privind plățile directe acordate 
fermierilor prin scheme de sprijin din 
cadrul politicii agricole comune14. În 
sfârșit, sistemul trebuie să cuprindă 
anumite elemente legate de atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea, biodiversitate, protecția apelor, 

(11) Sistemul de consiliere agricolă ar 
trebui să cuprindă cel puțin cerințele și 
standardele care formează domeniul de
aplicare al ecocondiționalității. De 
asemenea, sistemul ar trebui să cuprindă 
cerințele care trebuie respectate în privința 
practicilor agricole benefice pentru climă și 
mediu în vederea acordării plăților directe, 
precum și în privința întreținerii suprafeței 
agricole în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. DP/xxx al Parlamentului European și al 
Consiliului din xxx de stabilire a unor 
norme privind plățile directe acordate 
fermierilor prin scheme de sprijin din 
cadrul politicii agricole comune14. În 
sfârșit, sistemul ar trebui să cuprindă 
anumite elemente legate de atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea, biodiversitate, protecția apelor, 
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notificarea bolilor animalelor și plantelor și 
inovare, precum și de dezvoltarea durabilă 
a activității economice a fermelor mici.

notificarea bolilor animalelor și plantelor și 
inovare, precum și de dezvoltarea durabilă 
a activității economice a fermelor, dacă 
este necesar.

Or. en

Amendamentul 117
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Utilizarea sistemului 
agrometeorologic, precum și achiziționarea 
și îmbunătățirea imaginilor satelitare 
trebuie să ofere Comisiei o modalitate de a 
gestiona piețele agricole și de a facilita 
monitorizarea cheltuielilor agricole.

(14) Utilizarea sistemului 
agrometeorologic, precum și achiziționarea 
și îmbunătățirea imaginilor satelitare ar 
trebui să ofere Comisiei o modalitate de a 
gestiona piețele agricole, de a facilita 
monitorizarea cheltuielilor agricole și a 
resurselor de care depinde agricultura, 
inclusiv sistemele agroforestiere.

Or. en

Amendamentul 118
Julie Girling

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru a se garanta încadrarea în 
plafoanele anuale a cuantumurilor alocate 
finanțării PAC, trebuie menținut 
mecanismul financiar menționat în 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009 din 
19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme 
comune pentru sistemele de ajutor direct 
pentru agricultori în cadrul politicii 
agricole comune și de instituire a anumitor 

(17) Pentru a se garanta încadrarea în 
plafoanele anuale a cuantumurilor alocate 
finanțării PAC, ar trebui menținut 
mecanismul financiar menționat în 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009 din 
19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme 
comune pentru sistemele de ajutor direct 
pentru agricultori în cadrul politicii 
agricole comune și de instituire a anumitor 
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sisteme de ajutor pentru agricultori, de 
modificare a Regulamentelor (CE) 
nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) 
nr. 378/2007 și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1782/200316, prin 
care se ajustează nivelul sprijinului direct. 
În același context, este necesar ca Comisia 
să fie autorizată să stabilească respectivele 
ajustări în cazul în care Consiliul nu le 
fixează până la data de 30 iunie a anului 
calendaristic pentru care se aplică.

sisteme de ajutor pentru agricultori, de 
modificare a Regulamentelor (CE) 
nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) 
nr. 378/2007 și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1782/200316, prin 
care se ajustează nivelul sprijinului direct 
atunci când previziunile indică faptul că 
într-un anumit exercițiu financiar este 
depășit plafonul rubricii 2, cu o marjă de 
siguranță de 300 000 000 de euro. În 
același context, este necesar ca Comisia să 
fie autorizată să stabilească respectivele 
ajustări în cazul în care Consiliul nu le 
fixează până la data de 30 iunie a anului 
calendaristic pentru care se aplică.

Or. en

Amendamentul 119
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Disciplina bugetară impune, de 
asemenea, o examinare permanentă a 
situației bugetare pe termen mediu. Prin 
urmare, atunci când prezintă proiectul de 
buget pentru un anumit an, Comisia trebuie
să își prezinte previziunile și analizele în 
fața Parlamentului European și a 
Consiliului și să propună organului 
legislativ, dacă este necesar, măsurile 
potrivite. În plus, Comisia trebuie în 
permanență să facă uz deplin de 
competențele sale de gestionare pentru a 
asigura respectarea plafonului anual și, 
dacă este necesar, să propună fie 
Parlamentului European și Consiliului, fie 
Consiliului măsurile potrivite pentru 
redresarea situației bugetare. Dacă, la 
sfârșitul unui exercițiu bugetar, plafonul 
anual nu poate fi respectat din cauza 
rambursărilor solicitate de statele membre, 

(19) Disciplina bugetară impune, de 
asemenea, o examinare permanentă a 
situației bugetare pe termen mediu. Prin 
urmare, atunci când prezintă proiectul de 
buget pentru un anumit an, Comisia ar 
trebui să își prezinte previziunile și 
analizele în fața Parlamentului European și 
a Consiliului și să propună organului 
legislativ, dacă este necesar, măsurile 
potrivite. În plus, Comisia ar trebui în 
permanență să facă uz deplin de 
competențele sale de gestionare pentru a 
asigura respectarea plafonului anual și, 
dacă este necesar, să propună fie 
Parlamentului European și Consiliului, fie 
Consiliului măsurile potrivite pentru 
redresarea situației bugetare. Dacă, la 
sfârșitul unui exercițiu bugetar, plafonul 
anual nu poate fi respectat din cauza 
rambursărilor solicitate de statele membre, 
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Comisia trebuie să poată să ia masuri care 
să permită atât distribuirea provizorie a 
bugetului disponibil între statele membre, 
proporțional cu solicitările lor de 
rambursări încă neplătite, cât și respectarea 
plafonului stabilit pentru anul respectiv. 
Plățile pentru anul respectiv trebuie incluse 
în exercițiul bugetar următor, iar 
cuantumul total al finanțării din partea 
Uniunii per stat membru trebuie stabilit 
definitiv, aceeași procedură fiind aplicată și 
în privința compensării între statele 
membre pentru a se respecta cuantumul 
stabilit.

Comisia ar trebui să poată să ia măsuri
care să permită atât distribuirea provizorie 
a bugetului disponibil, având în vedere o 
marjă de 300 000 000 de euro sub 
respectivul plafon, între statele membre, 
proporțional cu solicitările lor de 
rambursări încă neplătite, cât și respectarea 
plafonului stabilit pentru anul respectiv. 
Plățile pentru anul respectiv ar trebui
incluse în exercițiul bugetar următor, iar 
cuantumul total al finanțării din partea 
Uniunii per stat membru ar trebui stabilit 
definitiv, aceeași procedură fiind aplicată și 
în privința compensării între statele 
membre pentru a se respecta cuantumul 
stabilit.

Or. en

Justificare

Marja actuală de 300 de milioane de euro sub plafonul pentru FEGA nu trebuie desființată 
ca mijloc de siguranță.

Amendamentul 120
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pe parcursul execuției bugetare, 
Comisia trebuie să opereze un sistem lunar 
de avertizare timpurie și de monitorizare în 
ceea ce privește plățile pentru agricultură, 
astfel încât, dacă există riscul depășirii 
plafonului anual, Comisia să poată lua cât 
mai repede măsurile adecvate, în temeiul 
competențelor de gestionare de care 
dispune și, dacă măsurile respective se 
dovedesc a fi insuficiente, să propună alte 
măsuri. Un raport periodic al Comisiei 
către Parlamentul European și Consiliu 
trebuie să compare evoluția cheltuielilor 
efectuate în raport cu estimările până la 

(20) Pe parcursul execuției bugetare, 
Comisia ar trebui să opereze un sistem 
lunar de avertizare timpurie și de 
monitorizare în ceea ce privește plățile 
pentru agricultură, astfel încât, dacă există 
riscul depășirii plafonului anual, Comisia 
să poată lua cât mai repede măsurile 
adecvate, în temeiul competențelor de 
gestionare de care dispune și, dacă 
măsurile respective se dovedesc a fi 
insuficiente, să propună alte măsuri, având 
în vedere marja prevăzută la 
considerentul (19). Un raport periodic al 
Comisiei către Parlamentul European și 
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momentul respectiv și să ofere o evaluare, 
conform previziunilor, a execuției bugetare 
pentru restul exercițiului bugetar.

Consiliu ar trebui să compare evoluția 
cheltuielilor efectuate în raport cu 
estimările până la momentul respectiv și să 
ofere o evaluare, conform previziunilor, a 
execuției bugetare pentru restul exercițiului 
bugetar.

Or. en

Justificare

În conformitate cu considerentul 19, în prezentul considerent ar trebui reintrodusă trimiterea 
la marja de 300 de milioane de euro privind plafonul FEGA.

Amendamentul 121
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Programele de dezvoltare rurală sunt 
finanțate din bugetul Uniunii pe baza 
angajamentelor, în tranșe anuale. Statele 
membre trebuie să poată utiliza fondurile 
Uniunii de îndată ce demarează 
programele. Prin urmare, este necesar un 
sistem de prefinanțare restricționat în mod 
adecvat care să asigure un flux constant al 
fondurilor, astfel încât plățile către 
beneficiarii din cadrul programelor să fie 
efectuate la momentul potrivit.

(23) Programele de dezvoltare rurală sunt 
finanțate din bugetul Uniunii pe baza 
angajamentelor, în tranșe anuale. Statele 
membre ar trebui să poată utiliza fondurile 
Uniunii de îndată ce demarează 
programele. Statele membre pot menționa 
Comisiei în termen de două luni de la 
prezenta decizie că nu doresc să 
primească o prefinanțare. Prin urmare, 
este necesar un sistem de prefinanțare 
restricționat în mod adecvat care să asigure 
un flux constant al fondurilor, astfel încât 
plățile către beneficiarii din cadrul 
programelor să fie efectuate la momentul 
potrivit. 

Or. en

Justificare

Pentru a reduce presiunea asupra bugetelor statelor membre, statele membre care nu au 
nevoie de o prefinanțare pentru a-și demara programele ar trebui să aibă posibilitatea de a o 
refuza.
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Amendamentul 122
Julie Girling

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Programele de dezvoltare rurală sunt 
finanțate din bugetul Uniunii pe baza 
angajamentelor, în tranșe anuale. Statele 
membre trebuie să poată utiliza fondurile 
Uniunii de îndată ce demarează 
programele. Prin urmare, este necesar un 
sistem de prefinanțare restricționat în mod 
adecvat care să asigure un flux constant al 
fondurilor, astfel încât plățile către 
beneficiarii din cadrul programelor să fie 
efectuate la momentul potrivit.

(23) Programele de dezvoltare rurală sunt 
finanțate din bugetul Uniunii pe baza 
angajamentelor, în tranșe anuale. Dacă 
doresc, Statele membre ar trebui să poată 
utiliza fondurile Uniunii de îndată ce 
demarează programele. Prin urmare, este 
necesar un sistem de prefinanțare 
restricționat în mod adecvat care să asigure 
un flux constant al fondurilor, astfel încât 
plățile către beneficiarii din cadrul 
programelor să fie efectuate la momentul 
potrivit.

Or. en

Amendamentul 123
Julie Girling

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Ajutoarele din partea Uniunii trebuie
plătite la timp către beneficiari, astfel încât 
aceștia să le poată folosi eficient. 
Nerespectarea de către statele membre a 
termenelor limită de efectuare a plăților 
stabilite în legislația Uniunii ar putea crea 
dificultăți serioase pentru beneficiari și 
periclita anualitatea bugetului Uniunii. Prin 
urmare, cheltuielile efectuate fără 
respectarea termenelor de plată trebuie
excluse de la finanțarea din partea Uniunii. 
Pentru a respecta principiul 
proporționalității, Comisia trebuie să poată 

(25) Ajutoarele din partea Uniunii ar trebui
plătite la timp către beneficiari, astfel încât 
aceștia să le poată folosi eficient. 
Nerespectarea de către statele membre a 
termenelor-limită de efectuare a plăților 
stabilite în legislația Uniunii ar putea crea 
dificultăți serioase pentru beneficiari și 
periclita anualitatea bugetului Uniunii. Prin 
urmare, cheltuielile efectuate fără 
respectarea termenelor de plată ar trebui
excluse de la finanțarea din partea Uniunii. 
Pentru a respecta principiul 
proporționalității, Comisia ar trebui să 
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prevedea excepții de la această regulă 
generală. Acest principiu, prevăzut de 
Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 trebuie
menținut și aplicat atât în cazul FEGA, cât 
și în cazul FEADR. Dacă plătesc cu 
întârziere, statele membre trebuie să 
adauge, pe cheltuiala lor, dobânzi la 
cuantumul principal, pentru a compensa 
beneficiarii. O astfel de dispoziție ar putea 
crea un stimulent pentru ca statele 
membre să respecte în mai mare măsură 
termenele de plată, iar beneficiarii ar 
putea fi mai siguri că vor fi plătiți la timp 
sau, cel puțin, că vor primi compensații în 
cazul unor plăți întârziate.

poată prevedea excepții de la această 
regulă generală. Acest principiu, prevăzut 
de Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 ar 
trebui menținut și aplicat atât în cazul 
FEGA, cât și în cazul FEADR.

Or. en

Amendamentul 124
Marian Harkin

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Ajutoarele din partea Uniunii trebuie
plătite la timp către beneficiari, astfel încât 
aceștia să le poată folosi eficient. 
Nerespectarea de către statele membre a 
termenelor limită de efectuare a plăților 
stabilite în legislația Uniunii ar putea crea 
dificultăți serioase pentru beneficiari și 
periclita anualitatea bugetului Uniunii. Prin 
urmare, cheltuielile efectuate fără 
respectarea termenelor de plată trebuie
excluse de la finanțarea din partea Uniunii. 
Pentru a respecta principiul 
proporționalității, Comisia trebuie să poată 
prevedea excepții de la această regulă 
generală. Acest principiu, prevăzut de 
Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 trebuie
menținut și aplicat atât în cazul FEGA, cât 
și în cazul FEADR. Dacă plătesc cu 
întârziere, statele membre trebuie să 
adauge, pe cheltuiala lor, dobânzi la 

(25) Ajutoarele din partea Uniunii ar trebui
plătite la timp către beneficiari, astfel încât 
aceștia să le poată folosi eficient. 
Nerespectarea de către statele membre a 
termenelor-limită de efectuare a plăților 
stabilite în legislația Uniunii ar putea crea 
dificultăți serioase pentru beneficiari și 
periclita anualitatea bugetului Uniunii. Prin 
urmare, cheltuielile efectuate fără 
respectarea termenelor de plată ar trebui
excluse de la finanțarea din partea Uniunii. 
Pentru a respecta principiul 
proporționalității, Comisia ar trebui să 
poată prevedea excepții de la această 
regulă generală. Acest principiu, prevăzut 
de Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 ar 
trebui menținut și aplicat atât în cazul 
FEGA, cât și în cazul FEADR. Dacă 
plătesc cu întârziere, statele membre ar
trebui să adauge, pe cheltuiala lor, dobânzi 
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cuantumul principal, pentru a compensa 
beneficiarii. O astfel de dispoziție ar putea 
crea un stimulent pentru ca statele membre 
să respecte în mai mare măsură termenele 
de plată, iar beneficiarii ar putea fi mai 
siguri că vor fi plătiți la timp sau, cel puțin, 
că vor primi compensații în cazul unor plăți 
întârziate.

la cuantumul principal, pentru a compensa 
beneficiarii. O astfel de dispoziție ar putea 
crea un stimulent pentru ca statele membre 
să respecte în mai mare măsură termenele 
de plată, iar beneficiarii ar putea fi mai 
siguri că vor fi plătiți la timp sau, cel puțin, 
că vor primi compensații în cazul unor plăți 
întârziate. Implementarea proiectelor care 
se califică pentru FEADR și eficiența 
finanțării vor fi facilitate prin stabilirea 
unei coerențe maxime în interpretarea 
regulamentelor care guvernează 
calificarea pentru fonduri.

Or. en

Amendamentul 125
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Legislația sectorială agricolă impune 
statelor membre să transmită informații 
privind numărul controalelor efectuate și 
rezultatul acestora, până la termenele 
specificate. Respectivele statistici privind 
controalele sunt utilizate pentru a stabili 
nivelul de eroare la nivelul statelor membre 
și, mai general, pentru verificarea 
gestionării FEGA și FEADR. Aceste 
statistici constituie o modalitate importantă 
prin care Comisia se asigură de gestionarea 
corectă a fondurilor și, totodată, un element 
esențial pentru declarația anuală de 
asigurare. Având în vedere caracterul 
esențial al acestor informații statistice și în 
scopul garantării faptului că statele 
membre își îndeplinesc obligația de a le 
transmite la timp, este necesară prevederea 
unei dispoziții care să descurajeze 
furnizarea cu întârziere a datelor necesare, 
într-un mod proporțional cu gravitatea 
deficitului de date. Prin urmare, trebuie

(27) Legislația sectorială agricolă impune 
statelor membre să transmită informații 
privind numărul controalelor efectuate și 
rezultatul acestora, până la termenele 
specificate. Respectivele statistici privind 
controalele sunt utilizate pentru a stabili 
nivelul de eroare la nivelul statelor membre 
și, mai general, pentru verificarea 
gestionării FEGA și FEADR. Aceste 
statistici constituie o modalitate importantă 
prin care Comisia se asigură de gestionarea 
corectă a fondurilor și, totodată, un element 
esențial pentru declarația anuală de 
asigurare. Având în vedere caracterul 
esențial al acestor informații statistice și, în 
scopul, garantării faptului că statele 
membre își îndeplinesc obligația de a le 
transmite la timp, este necesară prevederea 
unei dispoziții proporționale care să 
descurajeze furnizarea cu întârziere a 
datelor necesare, într-un mod proporțional 
cu gravitatea deficitului de date. Prin 



PE492.777v02-00 20/184 AM\910033RO.doc

RO

stabilite dispoziții care să permită Comisiei 
să suspende o parte a plăților lunare sau 
interimare în cazul cărora nu au fost trimise 
la timp informațiile statistice relevante.

urmare, ar trebui stabilite dispoziții care să 
permită Comisiei să suspende o parte a 
plăților lunare sau interimare în cazul 
cărora nu au fost trimise la timp 
informațiile statistice relevante, numai 
dacă întârzierea ar periclita mecanismul 
de descărcare de gestiune pentru bugetul 
anual, în conformitate cu principiul 
proporționalității.

Or. en

Amendamentul 126
Julie Girling

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Legislația sectorială agricolă impune 
statelor membre să transmită informații 
privind numărul controalelor efectuate și 
rezultatul acestora, până la termenele 
specificate. Respectivele statistici privind 
controalele sunt utilizate pentru a stabili 
nivelul de eroare la nivelul statelor membre 
și, mai general, pentru verificarea 
gestionării FEGA și FEADR. Aceste 
statistici constituie o modalitate importantă 
prin care Comisia se asigură de gestionarea 
corectă a fondurilor și, totodată, un element 
esențial pentru declarația anuală de 
asigurare. Având în vedere caracterul 
esențial al acestor informații statistice și 
în scopul garantării faptului că statele 
membre își îndeplinesc obligația de a le 
transmite la timp, este necesară 
prevederea unei dispoziții care să 
descurajeze furnizarea cu întârziere a 
datelor necesare, într-un mod 
proporțional cu gravitatea deficitului de 
date. Prin urmare, trebuie stabilite 
dispoziții care să permită Comisiei să 
suspende o parte a plăților lunare sau 
interimare în cazul cărora nu au fost 

(27) Legislația sectorială agricolă impune 
statelor membre să transmită informații 
privind numărul controalelor efectuate și 
rezultatul acestora, până la termenele 
specificate. Respectivele statistici privind 
controalele sunt utilizate pentru a stabili 
nivelul de eroare la nivelul statelor membre 
și, mai general, pentru verificarea 
gestionării FEGA și FEADR. Aceste 
statistici constituie o modalitate importantă 
prin care Comisia se asigură de gestionarea 
corectă a fondurilor și, totodată, un element 
esențial pentru declarația anuală de 
asigurare.
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trimise la timp informațiile statistice 
relevante.

Or. en

Amendamentul 127
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Finanțarea măsurilor și operațiunilor 
în cadrul PAC va implica, în parte, o 
gestiune partajată. Pentru a se asigura că 
fondurile Uniunii sunt gestionate corect, 
Comisia trebuie să desfășoare controale 
privind gestionarea fondurilor de către 
autoritățile statelor membre responsabile 
cu efectuarea plăților. Este oportun să se 
definească natura controalelor care trebuie 
efectuate de Comisie, să se specifice 
limitele responsabilității acesteia în ceea ce 
privește execuția bugetară și să se clarifice 
obligațiile statelor membre referitoare la 
cooperare.

(30) Finanțarea măsurilor și operațiunilor 
în cadrul PAC va implica, în parte, o 
gestiune partajată. Pentru a se asigura că 
fondurile Uniunii sunt gestionate corect, 
Comisia ar trebui să desfășoare controale 
necesare privind gestionarea fondurilor de 
către autoritățile statelor membre 
responsabile cu efectuarea plăților. Este 
oportun să se definească normele și 
principiile generale care trebuie 
respectate de Comisie în efectuarea 
controalelor și natura controalelor care 
trebuie efectuate de Comisie, să se 
specifice limitele responsabilității acesteia 
în ceea ce privește execuția bugetară și să 
se clarifice obligațiile statelor membre 
referitoare la cooperare.

Or. en

Amendamentul 128
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Pentru a permite Comisiei să își 
îndeplinească obligația de a controla 
existența și buna funcționare a sistemelor 

(31) Pentru a permite Comisiei să își 
îndeplinească obligația de a controla 
existența și buna funcționare a sistemelor 
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de gestionare și inspecție pentru 
cheltuielile Uniunii în statele membre, 
trebuie să se prevadă, fără a se ține seama 
de inspecțiile efectuate de statele membre, 
controale efectuate de persoane delegate de 
Comisie, care trebuie să poată solicita 
asistență din partea statelor membre în 
activitatea lor.

de gestionare și inspecție pentru 
cheltuielile Uniunii în statele membre, ar 
trebui să se prevadă, având în vedere 
principiul proporționalității, nivelul de 
încredere în fiabilitatea sistemelor 
naționale de control și gestionare, 
performanța globală a controalelor 
naționale într-un număr de controale pe 
care Comisia trebuie să le efectueze, 
controale efectuate de persoane delegate de 
Comisie, care ar trebui să poată solicita 
asistență din partea statelor membre în 
activitatea lor.

Or. en

Amendamentul 129
Julie Girling

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Comisia, care este responsabilă cu 
aplicarea corectă a dreptului Uniunii în 
conformitate cu articolul 17 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, trebuie să 
decidă dacă cheltuielile efectuate de statele 
membre sunt în conformitate cu legislația 
Uniunii. Statelor membre trebuie să li se 
acorde dreptul de a-și justifica deciziile de 
efectuare a plăților și de a recurge la 
conciliere în cazul în care intră în dezacord 
cu Comisia. Pentru a oferi statelor membre 
garanții juridice și financiare în ceea ce 
privește cheltuielile efectuate în trecut, 
trebuie stabilită o perioadă maximă în care 
Comisia să decidă consecințele financiare 
care trebuie să derive din nerespectarea 
normelor. În ceea ce privește FEADR, 
procedura de verificare și închidere a 
conturilor trebuie aliniată la dispozițiile 
privind corecțiile financiare aplicate de 
Comisie, dispoziții prevăzute în partea a 2-

(34) Comisia, care este responsabilă cu 
aplicarea corectă a dreptului Uniunii în 
conformitate cu articolul 17 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, ar trebui să 
decidă dacă cheltuielile efectuate de statele 
membre sunt în conformitate cu legislația 
Uniunii, dacă este cazul, pe baza unei 
evaluări a riscurilor efective pentru 
fondurile agricole. Statelor membre ar 
trebui să li se acorde dreptul de a-și 
justifica deciziile de efectuare a plăților și 
de a recurge la conciliere în cazul în care 
intră în dezacord cu Comisia. Pentru a oferi 
statelor membre garanții juridice și 
financiare în ceea ce privește cheltuielile 
efectuate în trecut, ar trebui stabilită o 
perioadă maximă în care Comisia să decidă 
consecințele financiare care ar trebui să 
derive din nerespectarea normelor. În ceea 
ce privește FEADR, procedura de 
verificare și închidere a conturilor ar trebui
aliniată la dispozițiile privind corecțiile 
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a a Regulamentului (UE) nr. CR/xxx. financiare aplicate de Comisie, dispoziții 
prevăzute în partea a 2-a a 
Regulamentului (UE) nr. CR/xxx.

Or. en

Amendamentul 130
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Procedurile de recuperare utilizate de 
statele membre pot avea ca efect 
întârzierea recuperării cu mai mulți ani, 
neexistând garanții că rezultatul va fi cel 
dorit. De asemenea, costul punerii în 
aplicare a acestor proceduri poate fi 
nejustificat de mare față de sumele care 
sunt sau ar putea fi recuperate. În 
consecință, statelor membre trebuie să li se 
permită să stopeze procedurile de 
recuperare în anumite cazuri.

(36) Procedurile de recuperare utilizate de 
statele membre pot avea ca efect 
întârzierea recuperării cu mai mulți ani, 
neexistând garanții că rezultatul va fi cel 
dorit. De asemenea, costul punerii în 
aplicare a acestor proceduri poate fi 
nejustificat de mare față de sumele care 
sunt sau ar putea fi recuperate. Acest fapt 
se aplică, de asemenea, recuperării 
sumelor plătite în mod necorespunzător și 
dobânzilor aflate sub un anumit prag 
minim. Și în acest caz trebuie menținut 
raportul costuri-beneficii. În consecință, 
statelor membre trebuie să li se permită să 
stopeze procedurile de recuperare în 
anumite cazuri.

Or. de

Justificare

Recuperarea sumelor mici generează sarcini administrative considerabile. Sumele aflate sub 
un anumit prag minim nu ar trebui recuperate, prin urmare, astfel încât să fie menținut 
raportul costuri-beneficii.

Amendamentul 131
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Pentru a proteja interesele financiare 
ale bugetului Uniunii, statele membre 
trebuie să ia măsuri prin care să se asigure 
că tranzacțiile finanțate din FEGA și 
FEADR sunt realizate efectiv și executate 
corect. De asemenea, statele membre 
trebuie să prevină, să constate și să trateze 
eficient orice neregulă sau neîndeplinire a 
obligațiilor comisă de beneficiari. În acest 
scop, trebuie să se aplice 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 
al Consiliului din 18 decembrie 1995 
privind protecția intereselor financiare ale 
Comunităților Europene22.

(37) Pentru a proteja interesele financiare 
ale bugetului Uniunii, statele membre ar 
trebui să ia măsuri prin care să se asigure 
că tranzacțiile finanțate din FEGA și 
FEADR sunt realizate efectiv și executate 
corect. De asemenea, statele membre ar 
trebui să prevină, să constate și să trateze 
eficient orice neregulă sau neîndeplinire a 
obligațiilor comisă de beneficiari. În acest 
scop, ar trebui să se aplice 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 
al Consiliului din 18 decembrie 1995 
privind protecția intereselor financiare ale 
Comunităților Europene22. Pentru a 
asigura coerența priorităților și a 
obiectivelor politice ale UE, în categoria 
de riscuri considerate pentru interesele 
financiare ale bugetului Uniunii ar trebui 
incluse, de asemenea, riscurile pentru 
mediu și sănătatea publică, deoarece 
costurile aferente lor sunt externalizate 
către alte domenii publice, inclusiv 
cheltuielile UE. Minimizarea costurilor 
suplimentare în alte domenii ar trebui să 
asigure eficiența cheltuielilor publice.

Or. en

Amendamentul 132
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Există diverse reglementări sectoriale 
agricole care conțin dispoziții legate de 
principiile generale privind controalele, 
retragerile, reducerile sau excluderile de la 

(38) Există diverse reglementări sectoriale 
agricole care conțin dispoziții legate de 
principiile generale privind controalele, 
retragerile, reducerile sau excluderile de la 
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plăți și privind impunerea de penalități. 
Dispozițiile respective trebuie reunite într-
un singur cadru juridic la nivel orizontal. 
Acestea trebuie să se refere la obligațiile 
statelor membre referitoare la controalele 
administrative și la fața locului și la 
normele privind recuperarea și reducerea 
ajutoarelor și excluderea de la ajutoare. De 
asemenea, trebuie stabilite norme 
referitoare la controalele privind 
îndeplinirea obligațiilor care nu sunt 
neapărat legate de plata unui ajutor.

plăți și privind impunerea de penalități. 
Dispozițiile respective ar trebui reunite 
într-un singur cadru juridic la nivel 
orizontal. Acestea ar trebui să se refere la 
obligațiile statelor membre referitoare la 
controalele administrative și la fața locului 
și la normele privind recuperarea și 
reducerea ajutoarelor și excluderea de la 
ajutoare. De asemenea, ar trebui stabilite 
norme referitoare la controalele privind 
îndeplinirea obligațiilor care nu sunt 
neapărat legate de plata unui ajutor. Pentru 
a oferi fermierilor semnale coerente și 
clare, este important ca normele de 
eligibilitate, comunicate fermierilor sau 
aplicate de inspectori la determinarea 
spațiilor eligibile, ar trebui interpretate 
astfel încât să se asigure că sistemele 
agricole de mare valoare naturală nu sunt 
penalizate și că biodiversitatea sau 
calitatea mediului în sistemele agricole nu 
scade ca urmare a controalelor pentru 
eligibilitate. 

Or. en

Amendamentul 133
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Britta Reimers, Liam Aylward

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Există diverse reglementări sectoriale 
agricole care conțin dispoziții legate de 
principiile generale privind controalele, 
retragerile, reducerile sau excluderile de la 
plăți și privind impunerea de penalități. 
Dispozițiile respective trebuie reunite într-
un singur cadru juridic la nivel orizontal. 
Acestea trebuie să se refere la obligațiile 
statelor membre referitoare la controalele 
administrative și la fața locului și la 
normele privind recuperarea și reducerea 
ajutoarelor și excluderea de la ajutoare. De 

(38) Există diverse reglementări sectoriale 
agricole care conțin dispoziții legate de 
principiile generale privind controalele, 
retragerile, reducerile sau excluderile de la 
plăți și privind impunerea de penalități
administrative proporționale. Dispozițiile 
respective ar trebui reunite într-un singur 
cadru juridic la nivel orizontal. Acestea ar
trebui să se refere la obligațiile statelor 
membre referitoare la controalele 
administrative și la fața locului, inclusiv 
principiile generale și criteriile aplicabile,
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asemenea, trebuie stabilite norme 
referitoare la controalele privind 
îndeplinirea obligațiilor care nu sunt 
neapărat legate de plata unui ajutor.

și la normele privind recuperarea și 
reducerea ajutoarelor și excluderea de la 
ajutoare. De asemenea, ar trebui stabilite 
norme referitoare la controalele privind 
îndeplinirea obligațiilor care nu sunt 
neapărat legate de plata unui ajutor.

Or. en

Amendamentul 134
Julie Girling

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Există diverse reglementări sectoriale 
agricole care conțin dispoziții legate de 
principiile generale privind controalele, 
retragerile, reducerile sau excluderile de la 
plăți și privind impunerea de penalități. 
Dispozițiile respective trebuie reunite într-
un singur cadru juridic la nivel orizontal. 
Acestea trebuie să se refere la obligațiile 
statelor membre referitoare la controalele 
administrative și la fața locului și la 
normele privind recuperarea și reducerea 
ajutoarelor și excluderea de la ajutoare. De 
asemenea, trebuie stabilite norme 
referitoare la controalele privind 
îndeplinirea obligațiilor care nu sunt 
neapărat legate de plata unui ajutor.

(38) Există diverse reglementări sectoriale 
agricole care conțin dispoziții legate de 
principiile generale privind controalele, 
retragerile, reducerile sau excluderile de la 
plăți și privind impunerea de penalități. 
Dispozițiile respective ar trebui reunite 
într-un singur cadru juridic la nivel 
orizontal. Acestea ar trebui să se refere la 
obligațiile statelor membre referitoare la 
controalele administrative și la fața locului 
și la normele privind recuperarea și 
reducerea ajutoarelor și excluderea de la 
ajutoare. De asemenea, ar trebui stabilite 
norme referitoare la reducerea 
controalelor dacă proporția erorilor este 
acceptabilă și la controalele privind 
îndeplinirea obligațiilor care nu sunt 
neapărat legate de plata unui ajutor.

Or. en

Amendamentul 135
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Considerentul 38 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(38a) Prezentul regulament ar trebui să 
asigure un stimulent puternic pentru 
statele membre, determinându-le să 
reducă numărul controalelor la fața 
locului în cazul în care indicele de eroare 
se află la un nivel acceptabil. Aceasta se 
aplică în special dispozițiilor privind 
sistemul integrat de administrare și 
control.

Or. pl

Amendamentul 136
Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Considerentul 38 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38a) Un sistem corect de penalizare a 
fermierilor pentru nereguli ar trebui să 
excludă penalizările duble și aplicarea 
simultană de sancțiuni administrative în 
temeiul prezentului regulament, precum și 
a unor sancțiuni penale în temeiul 
dreptului penal, exceptând cazurile de 
fraudă intenționată și deliberată.

Or. pl

Amendamentul 137
Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Considerentul 38 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38b) Orice sancțiuni administrative, 
inclusiv obligația de a restitui oricare 
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plată obținută de fermier, nu ar trebui să 
se bazeze pe situații care ies în mod 
obiectiv de sub controlul fermierului și, în 
special, pe evenimente care nu pot fi 
prevăzute.

Or. pl

Amendamentul 138
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Trebuie menținute elementele 
principale ale sistemului integrat respectiv 
și, în special, dispozițiile privind o bază de 
date electronică, un sistem de identificare a 
parcelelor agricole, cererile de ajutor sau 
de plată și un sistem pentru identificarea și 
înregistrarea drepturilor la plată.

(41) Ar trebui menținute elementele 
principale ale sistemului integrat respectiv 
și, în special, dispozițiile privind o bază de 
date electronică, un sistem de identificare a 
parcelelor agricole, cererile de ajutor sau 
de plată și un sistem pentru identificarea și 
înregistrarea drepturilor la plată. Statele 
membre pot utiliza în mod optim 
tehnologia la crearea acestor sisteme.

Or. en

Amendamentul 139
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Trebuie menținute elementele 
principale ale sistemului integrat respectiv
și, în special, dispozițiile privind o bază de 
date electronică, un sistem de identificare a 
parcelelor agricole, cererile de ajutor sau 
de plată și un sistem pentru identificarea și 
înregistrarea drepturilor la plată.

(41) Ar trebui menținute elementele 
principale ale sistemului integrat respectiv 
și, în special, dispozițiile privind o bază de 
date electronică, un sistem de identificare a 
parcelelor agricole, cererile de ajutor sau 
de plată și un sistem pentru identificarea și 
înregistrarea drepturilor la plată, la un 
nivel adecvat, având în vedere totodată 
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necesitatea de a nu impune sarcini 
administrative excesive asupra fermierilor
și administrației.

Or. en

Amendamentul 140
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Trebuie menținute elementele 
principale ale sistemului integrat respectiv 
și, în special, dispozițiile privind o bază de 
date electronică, un sistem de identificare a 
parcelelor agricole, cererile de ajutor sau 
de plată și un sistem pentru identificarea și 
înregistrarea drepturilor la plată.

(41) Ar trebui menținute elementele 
principale ale sistemului integrat respectiv 
și, în special, dispozițiile privind o bază de 
date electronică, un sistem de identificare a 
parcelelor agricole, cererile de ajutor sau 
de plată și un sistem pentru identificarea și 
înregistrarea drepturilor la plată, la un 
nivel adecvat, având în vedere totodată 
necesitatea de a nu impune sarcini 
administrative excesive asupra fermierilor
și organismelor administrative.

Or. en

Amendamentul 141
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Considerentul 41 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41a) Statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a decide ca cererile de 
ajutor sau de plată să fie valabile pentru 
mai mulți ani, în special în privința 
fermierilor care utilizează metode 
permanente sau tradiționale de producție 
agricolă.
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Or. pl

Amendamentul 142
Julie Girling

Propunere de regulament
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Autoritățile naționale competente
trebuie să efectueze integral plățile către 
beneficiari prevăzute în cadrul schemelor 
de sprijin din partea Uniunii cuprinse în 
sistemul integrat, sub rezerva reducerilor 
prevăzute de prezentul regulament și în 
perioadele stabilite. În scopul creșterii 
flexibilității gestionării plăților directe, 
statelor membre trebuie să li se permită să 
efectueze plăți cuprinse în sistemul integrat 
în până la două tranșe pe an.

(42) Ar trebui să efectueze integral plățile 
către beneficiari prevăzute în cadrul 
schemelor de sprijin din partea Uniunii 
cuprinse în sistemul integrat, sub rezerva 
reducerilor prevăzute de prezentul 
regulament și în perioadele stabilite. În 
scopul creșterii flexibilității gestionării 
plăților directe, statelor membre ar trebui
să li se permită să efectueze plăți cuprinse 
în sistemul integrat în până la două tranșe 
pe an.

Or. en

Amendamentul 143
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Britta Reimers, Liam Aylward

Propunere de regulament
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al 
Consiliului din 29 septembrie 2003 de 
stabilire a normelor comune pentru 
schemele de sprijin direct în cadrul politicii 
agricole comune și de stabilire a anumitor 
scheme de sprijin pentru agricultori și de 
modificare a Regulamentelor (CEE) 
nr. 2019/93, (CE) nr. 1452/2001, (CE) 
nr. 1453/2001, (CE) nr. 1454/2001, (CE) 
nr. 1868/94, (CE) nr. 1251/1999, (CE) 
nr. 1254/1999, (CE) nr. 1673/2000, (CEE) 
nr. 2358/71 și (CE) nr. 2529/200125, care a 

(50) Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al 
Consiliului din 29 septembrie 2003 de 
stabilire a normelor comune pentru 
schemele de sprijin direct în cadrul politicii 
agricole comune și de stabilire a anumitor 
scheme de sprijin pentru agricultori și de 
modificare a Regulamentelor (CEE) 
nr. 2019/93, (CE) nr. 1452/2001, (CE) 
nr. 1453/2001, (CE) nr. 1454/2001, (CE) 
nr. 1868/94, (CE) nr. 1251/1999, (CE) 
nr. 1254/1999, (CE) nr. 1673/2000, (CEE) 
nr. 2358/71 și (CE) nr. 2529/200125, care a 
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fost înlocuit prin Regulamentul (CE) 
nr. 73/2009, a stabilit principiul conform 
căruia plata integrală către beneficiari a 
unor ajutoare în cadrul PAC trebuie să fie 
legată de respectarea normelor referitoare 
la gestionarea terenurilor, producția 
agricolă și activitatea agricolă. Principiul 
respectiv a fost cuprins ulterior în 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al 
Consiliului din 20 septembrie 2005 privind 
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat 
din Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală (FEADR)26 și în 
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al 
Consiliului din 22 octombrie 2007 de 
instituire a unei organizări comune a 
piețelor produselor agricole și privind 
dispoziții specifice referitoare la anumite 
produse agricole („Regulamentul unic 
OCP”)27. În temeiul acestui așa-zis sistem 
de „ecocondiționalitate”, statele membre 
trebuie să impună penalități sub forma unor 
reduceri ale sprijinului primit în cadrul 
PAC sau excluderi de la acesta, în 
întregime sau parțial.

fost înlocuit prin Regulamentul (CE) 
nr. 73/2009, a stabilit principiul conform 
căruia plata integrală către beneficiari a 
unor ajutoare în cadrul PAC ar trebui să fie 
legată de respectarea normelor referitoare 
la gestionarea terenurilor, producția 
agricolă și activitatea agricolă. Principiul 
respectiv a fost cuprins ulterior în 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al 
Consiliului din 20 septembrie 2005 privind 
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat 
din Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală (FEADR)26 și în 
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al 
Consiliului din 22 octombrie 2007 de 
instituire a unei organizări comune a 
piețelor produselor agricole și privind 
dispoziții specifice referitoare la anumite 
produse agricole („Regulamentul unic 
OCP”)27. În temeiul acestui așa-zis sistem 
de „ecocondiționalitate”, statele membre 
trebuie să impună penalități administrative
sub forma unor reduceri ale sprijinului 
primit în cadrul PAC sau excluderi de la 
acesta, în întregime sau parțial, în 
conformitate cu principiul 
proporționalității și având în vedere 
criteriile generale de proporționalitate a 
penalităților, astfel cum se definește în 
prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 144
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

(51) Sistemul de ecocondiționalitate 
încorporează în PAC standarde de bază 
pentru mediu, schimbările climatice, 
bunele condiții agricole și de mediu ale 

(51) Sistemul de ecocondiționalitate 
încorporează în PAC standarde de bază 
pentru mediu, schimbările climatice, 
bunele condiții agricole și de mediu ale 
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terenurilor, sănătatea publică, sănătatea 
animalelor, sănătatea plantelor și 
bunăstarea animalelor. Scopul acestei 
legături este de a contribui la dezvoltarea 
unei agriculturi sustenabile, printr-o 
sensibilizare mai puternică a beneficiarilor 
în legătură cu necesitatea respectării 
standardelor de bază. De asemenea, 
vizează să ofere o contribuție pentru ca 
PAC să devină mai compatibilă cu 
așteptările societății, printr-o coerență 
sporită între politica agricolă comună și 
politicile privind mediul, sănătatea publică, 
sănătatea animalelor, sănătatea plantelor și 
bunăstarea animalelor.

terenurilor, sănătatea publică, sănătatea 
animalelor, sănătatea plantelor și 
bunăstarea animalelor. Scopul acestei 
legături este de a contribui la dezvoltarea 
unei agriculturi sustenabile, printr-o 
sensibilizare mai puternică a beneficiarilor 
în legătură cu necesitatea respectării 
standardelor de bază. De asemenea, 
vizează să ofere o contribuție pentru ca 
PAC să devină mai compatibilă cu 
așteptările societății, printr-o coerență 
sporită între politica agricolă comună și 
politicile privind mediul, sănătatea publică, 
sănătatea animalelor, sănătatea plantelor și 
bunăstarea animalelor. PAC nu ar trebui 
să aducă prejudicii: o ecocondiționalitate 
semnificativă și o ecologizare obligatorie 
ar trebui să se afle la baza durabilității și 
a unui contract cu societatea pentru a 
asigura cetățenii că finanțele publice sunt 
cheltuite pentru bunuri publice, mai 
degrabă decât pentru crearea de costuri 
suplimentare, prin curățarea poluării 
mediului și prin soluționarea crizelor din 
domeniul sănătății publice, a costurilor 
cauzate de fertilitatea și productivitatea 
reduse etc. Prin urmare, ar trebui aplicată 
o bază bună pentru durabilitate prin 
intermediul măsurilor de 
ecocondiționalitate și de ecologizare, 
pentru a asigura eficiența bugetară și a 
minimiza costurile externalizate către alte 
domenii ale cheltuielilor publice. 

Or. en

Justificare

În primul rând, cerințele de reglementare în materie de gestionare fac deja parte din cerințele 
legale minime privind calitatea mediului din toate legile relevante din acquis, prin urmare o 
ecocondiționalitate semnificativă și o ecologizare obligatorie ar trebui „să se afle la baza 
durabilității”. În al doilea rând, prin reducerea externalităților negative, o „PAC care nu 
aduce prejudicii” reprezintă eficiența bugetară și eficiența cheltuielilor publice, precum și 
eficiența ciclului substanțelor nutritive, al apei și al energiei în ecosistemele agricole.
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Amendamentul 145
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) Sistemul de ecocondiționalitate este 
parte integrantă a PAC și, prin urmare, 
trebuie menținut. Totuși, domeniul său de 
aplicare, care constă deocamdată în liste 
separate cu cerințe de reglementare în 
materie de gestionare și standarde privind 
bunele condiții agricole și de mediu ale 
terenurilor, trebuie simplificat, astfel încât 
să devină mai coerent și mai vizibil. În 
acest scop, cerințele și standardele trebuie
organizate într-o singură listă și grupate în 
funcție de domenii și aspecte. De 
asemenea, experiența a demonstrat că 
unele dintre cerințele din domeniul de 
aplicare al ecocondiționalității nu sunt 
suficient de pertinente pentru activitatea 
agricolă sau pentru suprafața exploatației 
sau vizează mai degrabă autoritățile 
naționale decât beneficiarii. Prin urmare, 
este oportună ajustarea domeniului de 
aplicare al ecocondiționalității în acest 
sens. Mai mult, trebuie să se prevadă o 
dispoziție referitoare la întreținerea 
pajiștilor permanente în 2014 și 2015.

(52) Sistemul de ecocondiționalitate este 
parte integrantă a PAC și, prin urmare, ar 
trebui menținut. Totuși, domeniul său de 
aplicare, care constă deocamdată în liste 
separate cu cerințe de reglementare în 
materie de gestionare și standarde privind 
bunele condiții agricole și de mediu ale 
terenurilor, ar trebui simplificat, astfel 
încât să devină mai coerent și mai vizibil, 
fără a reduce calitatea mediului. În acest 
scop, cerințele și standardele ar trebui
organizate într-o singură listă și grupate în 
funcție de domenii și aspecte. De 
asemenea, experiența a demonstrat că
unele dintre cerințele din domeniul de 
aplicare al ecocondiționalității nu sunt 
suficient de pertinente pentru activitatea 
agricolă sau pentru suprafața exploatației 
sau vizează mai degrabă autoritățile 
naționale decât beneficiarii. Prin urmare, 
este oportună ajustarea domeniului de 
aplicare al ecocondiționalității în acest 
sens. Mai mult, trebuie să se prevadă o 
dispoziție referitoare la întreținerea 
pășunilor permanente la nivelul 
parcelelor.

Or. en

Amendamentul 146
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Kay Swinburne

Propunere de regulament
Considerentul 53
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(53) Pentru a deveni operaționale la nivelul 
fermei și a asigura tratamentul egal necesar 
între fermieri, cerințele de reglementare în 
materie de gestionare trebuie aplicate 
integral de statele membre.

(53) Pentru a deveni operaționale la nivelul 
fermei și a asigura tratamentul egal necesar 
între fermieri, cerințele de reglementare în 
materie de gestionare trebuie aplicate 
integral de statele membre. Comisia ar 
trebui să elaboreze linii directoare privind 
interpretarea normelor de identificare și 
înregistrare a animalelor în scopuri de 
ecocondiționalitate. Liniile directoare ar 
trebui să reflecte, în special în cazul 
sistemelor electronice, că adesea nu este 
posibilă o precizie de 100 %, prim urmare, 
ar trebui să existe toleranță în cadrul 
liniilor directoare. Liniile directoare ar 
trebui, dacă este cazul, de exemplu, 
pentru sistemele electronice, să asigure 
flexibilitatea la nivelul fermelor pentru a 
obține echilibrul necesar între protejarea 
spiritului legii și aplicarea de penalități 
administrative proporționale numai în 
cazul încălcării directe și neechivoce care 
poate fi atribuită beneficiarilor, în special 
în ceea ce privește eșecurile repetate ale 
tehnologiei utilizate.

Or. en

Justificare

Adesea, sistemele de identificare electronice nu pot asigura o precizie de 100 %. Această 
precizare ar trebui respectată în toate liniile directoare publicate de Comisie.

Amendamentul 147
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Propunere de regulament
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) În ceea ce privește 
Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 

eliminat



AM\910033RO.doc 35/184 PE492.777v02-00

RO

23 octombrie 2000 de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul 
apei28, dispozițiile vor deveni operaționale 
în cadrul ecocondiționalității doar după 
implementarea lor deplină de către toate 
statele membre, în special cu prevederea 
unor obligații clare pentru fermieri.
Conform directivei, cerințele la nivelul 
fermelor vor fi aplicate cel târziu 
începând cu 1 ianuarie 2013.

Or. de

Amendamentul 148
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) În ceea ce privește 
Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din
23 octombrie 2000 de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul 
apei28, dispozițiile vor deveni operaționale 
în cadrul ecocondiționalității doar după 
implementarea lor deplină de către toate 
statele membre, în special cu prevederea 
unor obligații clare pentru fermieri. 
Conform directivei, cerințele la nivelul 
fermelor vor fi aplicate cel târziu începând 
cu 1 ianuarie 2013.

eliminat

Or. en

Justificare

Nu este adecvată includerea Directivei-cadru privind apa ca o cerință de ecocondiționalitate, 
deoarece obiectivele ei sunt stabilite în ceea ce privește starea corpurilor de apă, și nu în 
ceea ce privește măsurile pe care fermierii (sau alte persoane) trebuie să la întreprindă. Ar fi 
neobișnuit ca o problemă care se încadrează în Directiva-cadru privind apa și care a apărut 
într-un un corp de apă să fie atribuită unui singur fermier.
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Amendamentul 149
Marian Harkin

Propunere de regulament
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) În ceea ce privește 
Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
23 octombrie 2000 de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul 
apei28, dispozițiile vor deveni operaționale 
în cadrul ecocondiționalității doar după 
implementarea lor deplină de către toate 
statele membre, în special cu prevederea 
unor obligații clare pentru fermieri. 
Conform directivei, cerințele la nivelul 
fermelor vor fi aplicate cel târziu începând 
cu 1 ianuarie 2013.

eliminat

Or. en

Amendamentul 150
George Lyon

Propunere de regulament
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) În ceea ce privește 
Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru 
de politică comunitară în domeniul apei28, 
dispozițiile vor deveni operaționale în 
cadrul ecocondiționalității doar după 
implementarea lor deplină de către toate 
statele membre, în special cu prevederea 
unor obligații clare pentru fermieri. 
Conform directivei, cerințele la nivelul 
fermelor vor fi aplicate cel târziu începând 
cu 1 ianuarie 2013.

(54) În ceea ce privește 
Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru 
de politică comunitară în domeniul apei28, 
dispozițiile pot deveni operaționale în 
cadrul ecocondiționalității doar după 
implementarea lor deplină de către toate 
statele membre, în special cu prevederea 
unor obligații clare pentru fermieri. 
Comisia propune modificări ale normelor 
privind ecocondiționalitatea pentru a 
adopta în acest sens măsurile 
corespunzătoare în cadrul procedurii 
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legislative ordinare până la
31 decembrie 2018.

Or. en

Amendamentul 151
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) În ceea ce privește 
Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru 
de politică comunitară în domeniul apei28, 
dispozițiile vor deveni operaționale în 
cadrul ecocondiționalității doar după 
implementarea lor deplină de către toate
statele membre, în special cu prevederea 
unor obligații clare pentru fermieri. 
Conform directivei, cerințele la nivelul 
fermelor vor fi aplicate cel târziu începând 
cu 1 ianuarie 2013.

(54) În ceea ce privește 
Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru 
de politică comunitară în domeniul apei28, 
dispozițiile vor deveni operaționale în 
cadrul ecocondiționalității după 
implementarea lor deplină de către statele 
membre, în special cu prevederea unor 
obligații clare pentru fermieri. Conform 
directivei, cerințele la nivelul fermelor vor 
fi aplicate cel târziu până la 1 ianuarie 
2013.

Or. en

Amendamentul 152
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) În ceea ce privește Directiva 
2000/60/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 23 octombrie 2000 de 
stabilire a unui cadru de politică 
comunitară în domeniul apei28, dispozițiile 
vor deveni operaționale în cadrul 

(54) În ceea ce privește Directiva 
2000/60/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 23 octombrie 2000 de 
stabilire a unui cadru de politică 
comunitară în domeniul apei28, dispozițiile 
vor deveni operaționale în cadrul 
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ecocondiționalității doar după 
implementarea lor deplină de către toate 
statele membre, în special cu prevederea 
unor obligații clare pentru fermieri. 
Conform directivei, cerințele la nivelul 
fermelor vor fi aplicate cel târziu începând 
cu 1 ianuarie 2013.

ecocondiționalității doar după 
implementarea lor deplină de către toate 
statele membre, în special cu prevederea 
unor obligații clare pentru fermieri. 
Conform directivei, cerințele la nivelul 
fermelor vor fi aplicate cel târziu începând 
cu 1 ianuarie 2014.

Or. de

Amendamentul 153
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Propunere de regulament
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) În ceea ce privește 
Directiva 2009/128/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
21 octombrie 2009 de stabilire a unui 
cadru de acțiune comunitară în vederea 
utilizării durabile a pesticidelor29, 
dispozițiile vor deveni operaționale în 
cadrul ecocondiționalității doar după 
implementarea lor deplină de către toate 
statele membre, în special cu prevederea 
unor obligații clare pentru fermieri. 
Conform directivei, cerințele la nivelul 
fermelor vor fi aplicate treptat, cu 
respectarea unui calendar și, mai exact, 
principiile generale ale combaterii 
integrate a dăunătorilor vor fi aplicate cel 
târziu începând cu 1 ianuarie 2014.

eliminat

Or. de

Amendamentul 154
Marian Harkin

Propunere de regulament
Considerentul 55
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) În ceea ce privește 
Directiva 2009/128/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
21 octombrie 2009 de stabilire a unui 
cadru de acțiune comunitară în vederea 
utilizării durabile a pesticidelor29, 
dispozițiile vor deveni operaționale în 
cadrul ecocondiționalității doar după 
implementarea lor deplină de către toate 
statele membre, în special cu prevederea 
unor obligații clare pentru fermieri. 
Conform directivei, cerințele la nivelul 
fermelor vor fi aplicate treptat, cu 
respectarea unui calendar și, mai exact, 
principiile generale ale combaterii 
integrate a dăunătorilor vor fi aplicate cel 
târziu începând cu 1 ianuarie 2014.

eliminat

Or. en

Amendamentul 155
George Lyon

Propunere de regulament
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) În ceea ce privește 
Directiva 2009/128/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru 
de acțiune comunitară în vederea utilizării 
durabile a pesticidelor29, dispozițiile vor
deveni operaționale în cadrul 
ecocondiționalității doar după 
implementarea lor deplină de către toate 
statele membre, în special cu prevederea 
unor obligații clare pentru fermieri. 
Conform directivei, cerințele la nivelul 
fermelor vor fi aplicate treptat, cu 
respectarea unui calendar și, mai exact, 
principiile generale ale combaterii 

(55) În ceea ce privește 
Directiva 2009/128/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru 
de acțiune comunitară în vederea utilizării 
durabile a pesticidelor29, dispozițiile pot
deveni operaționale în cadrul 
ecocondiționalității doar după 
implementarea lor deplină de către toate 
statele membre, în special cu prevederea 
unor obligații clare pentru fermieri. 
Comisia propune modificări ale normelor 
privind ecocondiționalitatea pentru a 
adopta în acest sens măsurile 
corespunzătoare în cadrul procedurii 
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integrate a dăunătorilor vor fi aplicate cel 
târziu începând cu 1 ianuarie 2014.

legislative ordinare până la
31 decembrie 2015.

Or. en

Amendamentul 156
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) În ceea ce privește 
Directiva 2009/128/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru 
de acțiune comunitară în vederea utilizării 
durabile a pesticidelor29, dispozițiile vor 
deveni operaționale în cadrul 
ecocondiționalității doar după 
implementarea lor deplină de către toate
statele membre, în special cu prevederea 
unor obligații clare pentru fermieri. 
Conform directivei, cerințele la nivelul 
fermelor vor fi aplicate treptat, cu 
respectarea unui calendar și, mai exact, 
principiile generale ale combaterii integrate 
a dăunătorilor vor fi aplicate cel târziu
începând cu 1 ianuarie 2014.

(55) În ceea ce privește 
Directiva 2009/128/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru 
de acțiune comunitară în vederea utilizării 
durabile a pesticidelor29, dispozițiile vor 
deveni operaționale în cadrul 
ecocondiționalității după implementarea lor 
deplină de către statele membre, în special 
cu prevederea unor obligații clare pentru 
fermieri. Conform directivei, cerințele la 
nivelul fermelor vor fi aplicate treptat, cu 
respectarea unui calendar și, mai exact, 
principiile generale ale combaterii integrate 
a dăunătorilor vor fi aplicate cel târziu
începând cu 1 ianuarie 2014.

Or. en

Amendamentul 157
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Propunere de regulament
Considerentul 56

Textul propus de Comisie Amendamentul

(56) În conformitate cu articolul 22 din 
Directiva 2000/60/CE, 

eliminat
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Directiva 80/68/CEE a Consiliului din 
17 decembrie 1979 privind protecția 
apelor subterane împotriva poluării 
cauzate de anumite substanțe 
periculoase30 se abrogă la 
23 decembrie 2013. Pentru păstrarea 
normelor referitoare la protecția apelor 
subterane din cadrul ecocondiționalității, 
în așteptarea includerii în 
ecocondiționalitate a 
Directivei 2000/60/CE, este oportun să se 
ajusteze domeniul de aplicare al 
ecocondiționalității și să se definească un 
standard de bune condiții agricole și de 
mediu care să cuprindă cerințele 
prevăzute la articolele 4 și 5 din 
Directiva 80/68/CEE.

Or. de

Amendamentul 158
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57) Sistemul de ecocondiționalitate 
implică anumite constrângeri 
administrative atât pentru beneficiari, cât și 
pentru administrațiile naționale, deoarece 
trebuie asigurată evidența, trebuie 
desfășurate controale și trebuie aplicate 
penalități atunci când este necesar. 
Respectivele penalități trebuie să fie 
proporționale, eficace și disuasive. Aceste 
penalități nu trebuie să aducă atingere altor 
penalități stabilite în temeiul altor dispoziții 
cuprinse în dreptul național sau în cel al 
Uniunii. Din motive de coerență, este 
oportună fuzionarea dispozițiilor relevante 
ale Uniunii într-un singur instrument 
juridic. Fermierii care participă la schema 
pentru micii fermieri menționată în 

(57) Sistemul de ecocondiționalitate 
implică anumite constrângeri 
administrative atât pentru beneficiari, cât și 
pentru administrațiile naționale, deoarece 
trebuie asigurată evidența, trebuie 
desfășurate controale și trebuie aplicate 
penalități atunci când este necesar. 
Respectivele penalități ar trebui să fie 
proporționale, eficace și disuasive. Aceste 
penalități nu ar trebui să aducă atingere 
altor penalități stabilite în temeiul altor 
dispoziții cuprinse în dreptul național sau 
în cel al Uniunii. Din motive de coerență, 
este oportună fuzionarea dispozițiilor 
relevante ale Uniunii într-un singur 
instrument juridic. Toți fermierii ar trebui
să aibă obligația de a respecta 
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titlul V din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx[DP] ar putea considera că 
eforturile care trebuie depuse în temeiul 
sistemului de ecocondiționalitate depășesc 
beneficiul menținerii fermierilor în cadrul 
sistemului respectiv. Prin urmare, din 
motive de simplificare, fermierii respectivi
trebuie scutiți de participarea la sistemul 
de ecocondiționalitate și mai ales la 
sistemul de control al ecocondiționalității 
și scutiți de riscul penalităților aferente 
ecocondiționalității. Totuși, această 
scutire nu trebuie să aducă atingere nici 
obligației de respectare a dispozițiilor 
aplicabile din legislația sectorială, nici 
posibilității de a face obiectul unor 
controale și penalizări în temeiul 
legislației respective.

ecocondiționalitatea, deși agențiile de 
plăți pot alege să atribuie fermelor mici cu 
nivel scăzut de risc factorii de risc 
corespunzători, datorită suprafeței lor 
mici.

Or. en

Justificare

Toți fermierii ar trebui să aibă obligația de a respecta ecocondiționalitatea, de exemplu 
cerințele de reglementare în materie de gestionare au la bază legislația UE aplicabilă 
tuturor, fără excepție. Dacă ar fi scutite zonele care prezintă riscuri grave pentru mediu din 
cauza gestionării necorespunzătoare a apei și solului, mediul ar fi în continuare degradat. De 
asemenea, este importantă protejarea caracteristicilor peisagistice pe baza bunelor condiții 
agricole și de mediu din cadrul peisajelor și al sistemelor fermelor mici. Într-adevăr, micii 
fermieri dispun de norme mai indulgente privind măsurile de ecologizare datorită pragurilor 
bazate pe suprafață pentru rotație/diversificare.

Amendamentul 159
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Considerentul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57) Sistemul de ecocondiționalitate 
implică anumite constrângeri 
administrative atât pentru beneficiari, cât și 
pentru administrațiile naționale, deoarece 
trebuie asigurată evidența, trebuie 
desfășurate controale și trebuie aplicate 

(57) Sistemul de ecocondiționalitate 
implică anumite constrângeri 
administrative atât pentru beneficiari, cât și 
pentru administrațiile naționale, deoarece 
trebuie asigurată evidența, trebuie 
desfășurate controale și trebuie aplicate 
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penalități atunci când este necesar. 
Respectivele penalități trebuie să fie 
proporționale, eficace și disuasive. Aceste 
penalități nu trebuie să aducă atingere altor 
penalități stabilite în temeiul altor dispoziții 
cuprinse în dreptul național sau în cel al 
Uniunii. Din motive de coerență, este 
oportună fuzionarea dispozițiilor relevante 
ale Uniunii într-un singur instrument 
juridic. Fermierii care participă la schema 
pentru micii fermieri menționată în 
titlul V din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx[DP] ar putea considera că 
eforturile care trebuie depuse în temeiul 
sistemului de ecocondiționalitate depășesc 
beneficiul menținerii fermierilor în cadrul 
sistemului respectiv. Prin urmare, din 
motive de simplificare, fermierii respectivi 
trebuie scutiți de participarea la sistemul 
de ecocondiționalitate și mai ales la 
sistemul de control al ecocondiționalității 
și scutiți de riscul penalităților aferente 
ecocondiționalității. Totuși, această 
scutire nu trebuie să aducă atingere nici 
obligației de respectare a dispozițiilor 
aplicabile din legislația sectorială, nici 
posibilității de a face obiectul unor 
controale și penalizări în temeiul 
legislației respective.

penalități atunci când este necesar. 
Respectivele penalități ar trebui să fie 
proporționale, eficace și disuasive. Aceste 
penalități nu ar trebui să aducă atingere 
altor penalități stabilite în temeiul altor 
dispoziții cuprinse în dreptul național sau 
în cel al Uniunii. Din motive de coerență, 
este oportună fuzionarea dispozițiilor 
relevante ale Uniunii într-un singur 
instrument juridic.

Or. en

Amendamentul 160
Julie Girling

Propunere de regulament
Considerentul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57) Sistemul de ecocondiționalitate 
implică anumite constrângeri 
administrative atât pentru beneficiari, cât și 
pentru administrațiile naționale, deoarece 
trebuie asigurată evidența, trebuie 
desfășurate controale și trebuie aplicate 

(57) Sistemul de ecocondiționalitate 
implică anumite constrângeri 
administrative atât pentru beneficiari, cât și 
pentru administrațiile naționale, deoarece 
trebuie asigurată evidența, trebuie 
desfășurate controale și trebuie aplicate 
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penalități atunci când este necesar. 
Respectivele penalități trebuie să fie 
proporționale, eficace și disuasive. Aceste 
penalități nu trebuie să aducă atingere altor 
penalități stabilite în temeiul altor dispoziții 
cuprinse în dreptul național sau în cel al 
Uniunii. Din motive de coerență, este 
oportună fuzionarea dispozițiilor relevante 
ale Uniunii într-un singur instrument 
juridic. Fermierii care participă la schema 
pentru micii fermieri menționată în 
titlul V din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx[DP] ar putea considera că 
eforturile care trebuie depuse în temeiul 
sistemului de ecocondiționalitate depășesc 
beneficiul menținerii fermierilor în cadrul 
sistemului respectiv. Prin urmare, din 
motive de simplificare, fermierii respectivi 
trebuie scutiți de participarea la sistemul 
de ecocondiționalitate și mai ales la 
sistemul de control al ecocondiționalității 
și scutiți de riscul penalităților aferente 
ecocondiționalității. Totuși, această 
scutire nu trebuie să aducă atingere nici 
obligației de respectare a dispozițiilor 
aplicabile din legislația sectorială, nici 
posibilității de a face obiectul unor 
controale și penalizări în temeiul 
legislației respective.

penalități atunci când este necesar. 
Respectivele penalități ar trebui să fie 
proporționale, eficace și disuasive. Aceste 
penalități nu ar trebui să aducă atingere 
altor penalități stabilite în temeiul altor 
dispoziții cuprinse în dreptul național sau 
în cel al Uniunii. Din motive de coerență, 
este oportună fuzionarea dispozițiilor 
relevante ale Uniunii într-un singur 
instrument juridic. 

Or. en

Justificare

Micii fermieri nu ar trebui scutiți de ecocondiționalitate nici din motive de competitivitate, 
nici din motive de consecvență.

Amendamentul 161
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Considerentul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57) Sistemul de ecocondiționalitate (57) Sistemul de ecocondiționalitate 



AM\910033RO.doc 45/184 PE492.777v02-00

RO

implică anumite constrângeri 
administrative atât pentru beneficiari, cât și 
pentru administrațiile naționale, deoarece 
trebuie asigurată evidența, trebuie 
desfășurate controale și trebuie aplicate 
penalități atunci când este necesar. 
Respectivele penalități trebuie să fie 
proporționale, eficace și disuasive. Aceste 
penalități nu trebuie să aducă atingere altor 
penalități stabilite în temeiul altor dispoziții 
cuprinse în dreptul național sau în cel al 
Uniunii. Din motive de coerență, este 
oportună fuzionarea dispozițiilor relevante 
ale Uniunii într-un singur instrument 
juridic. Fermierii care participă la schema 
pentru micii fermieri menționată în 
titlul V din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx[DP] ar putea considera că 
eforturile care trebuie depuse în temeiul 
sistemului de ecocondiționalitate depășesc 
beneficiul menținerii fermierilor în cadrul 
sistemului respectiv. Prin urmare, din 
motive de simplificare, fermierii respectivi 
trebuie scutiți de participarea la sistemul 
de ecocondiționalitate și mai ales la 
sistemul de control al ecocondiționalității 
și scutiți de riscul penalităților aferente 
ecocondiționalității. Totuși, această 
scutire nu trebuie să aducă atingere nici 
obligației de respectare a dispozițiilor 
aplicabile din legislația sectorială, nici 
posibilității de a face obiectul unor 
controale și penalizări în temeiul 
legislației respective.

implică anumite constrângeri 
administrative atât pentru beneficiari, cât și 
pentru administrațiile naționale, deoarece 
trebuie asigurată evidența, trebuie 
desfășurate controale și trebuie aplicate 
penalități atunci când este necesar. 
Respectivele penalități ar trebui să fie 
proporționale, eficace și disuasive. Aceste 
penalități nu ar trebui să aducă atingere 
altor penalități stabilite în temeiul altor 
dispoziții cuprinse în dreptul național sau 
în cel al Uniunii. Din motive de coerență, 
este oportună fuzionarea dispozițiilor 
relevante ale Uniunii într-un singur 
instrument juridic.

Or. de

Justificare

Această reglementare este contradictorie, deoarece micii fermieri sunt exceptați de la 
aplicarea sistemului de ecocondiționalitate din motive de simplificare (în special de la 
controale/sancțiuni), însă există în același timp obligația de a respecta dispozițiile aplicabile 
din reglementările sectoriale agricole etc.

Amendamentul 162
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen
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Propunere de regulament
Considerentul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57) Sistemul de ecocondiționalitate 
implică anumite constrângeri 
administrative atât pentru beneficiari, cât și 
pentru administrațiile naționale, deoarece 
trebuie asigurată evidența, trebuie 
desfășurate controale și trebuie aplicate 
penalități atunci când este necesar. 
Respectivele penalități trebuie să fie 
proporționale, eficace și disuasive. Aceste 
penalități nu trebuie să aducă atingere altor 
penalități stabilite în temeiul altor dispoziții 
cuprinse în dreptul național sau în cel al 
Uniunii. Din motive de coerență, este 
oportună fuzionarea dispozițiilor relevante 
ale Uniunii într-un singur instrument 
juridic. Fermierii care participă la schema 
pentru micii fermieri menționată în 
titlul V din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx[DP] ar putea considera că 
eforturile care trebuie depuse în temeiul 
sistemului de ecocondiționalitate depășesc 
beneficiul menținerii fermierilor în cadrul 
sistemului respectiv. Prin urmare, din 
motive de simplificare, fermierii respectivi 
trebuie scutiți de participarea la sistemul 
de ecocondiționalitate și mai ales la 
sistemul de control al ecocondiționalității 
și scutiți de riscul penalităților aferente 
ecocondiționalității. Totuși, această 
scutire nu trebuie să aducă atingere nici 
obligației de respectare a dispozițiilor 
aplicabile din legislația sectorială, nici 
posibilității de a face obiectul unor 
controale și penalizări în temeiul 
legislației respective.

(57) Sistemul de ecocondiționalitate 
implică anumite constrângeri 
administrative atât pentru beneficiari, cât și 
pentru administrațiile naționale, deoarece 
trebuie asigurată evidența, trebuie 
desfășurate controale și trebuie aplicate 
penalități atunci când este necesar. 
Respectivele penalități ar trebui să fie 
proporționale, eficace și disuasive. Aceste 
penalități nu ar trebui să aducă atingere 
altor penalități stabilite în temeiul altor 
dispoziții cuprinse în dreptul național sau 
în cel al Uniunii. Din motive de coerență, 
este oportună fuzionarea dispozițiilor 
relevante ale Uniunii într-un singur 
instrument juridic.

Or. en

Justificare

Este necesar ca toți fermierii să își îmbunătățească performanța de mediu. Prin urmare, 
indiferent de dimensiunea fermei, ar trebui respectate cerințele privind, de exemplu, 



AM\910033RO.doc 47/184 PE492.777v02-00

RO

gestionarea solurilor și protecția caracteristicilor peisagistice pe baza bunelor condiții 
agricole și de mediu. S-ar putea să existe consecințe negative asupra mediului, în special, în 
cazul fermierilor care au un număr mic de hectare, dar o producție intensivă sau pentru 
regiunile unde există o concentrație mare de „mici fermieri”.

Amendamentul 163
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Propunere de regulament
Considerentul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57) Sistemul de ecocondiționalitate 
implică anumite constrângeri 
administrative atât pentru beneficiari, cât și 
pentru administrațiile naționale, deoarece 
trebuie asigurată evidența, trebuie 
desfășurate controale și trebuie aplicate 
penalități atunci când este necesar. 
Respectivele penalități trebuie să fie 
proporționale, eficace și disuasive. Aceste 
penalități nu trebuie să aducă atingere altor 
penalități stabilite în temeiul altor dispoziții 
cuprinse în dreptul național sau în cel al 
Uniunii. Din motive de coerență, este 
oportună fuzionarea dispozițiilor relevante 
ale Uniunii într-un singur instrument 
juridic. Fermierii care participă la schema 
pentru micii fermieri menționată în titlul V 
din Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[DP] ar 
putea considera că eforturile care trebuie 
depuse în temeiul sistemului de 
ecocondiționalitate depășesc beneficiul 
menținerii fermierilor în cadrul sistemului 
respectiv. Prin urmare, din motive de 
simplificare, fermierii respectivi trebuie
scutiți de participarea la sistemul de 
ecocondiționalitate și mai ales la sistemul 
de control al ecocondiționalității și scutiți 
de riscul penalităților aferente 
ecocondiționalității. Totuși, această 
scutire nu trebuie să aducă atingere nici 
obligației de respectare a dispozițiilor 
aplicabile din legislația sectorială, nici 
posibilității de a face obiectul unor 

(57) Sistemul de ecocondiționalitate 
implică anumite constrângeri 
administrative atât pentru beneficiari, cât și 
pentru administrațiile naționale, deoarece 
trebuie asigurată evidența, trebuie 
desfășurate controale și trebuie aplicate 
penalități atunci când este necesar. 
Respectivele penalități ar trebui să fie 
proporționale, bazate pe riscuri, eficace și 
disuasive. Aceste penalități nu ar trebui să 
aducă atingere altor penalități stabilite în 
temeiul altor dispoziții cuprinse în dreptul 
național sau în cel al Uniunii. Din motive 
de coerență, este oportună fuzionarea 
dispozițiilor relevante ale Uniunii într-un 
singur instrument juridic. Fermierii care 
participă la schema pentru micii fermieri 
menționată în titlul V din 
Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[DP] ar 
putea considera că eforturile care trebuie 
depuse în temeiul sistemului de 
ecocondiționalitate depășesc beneficiul 
menținerii fermierilor în cadrul sistemului 
respectiv. Prin urmare, din motive de 
simplificare, fermierii respectivi ar trebui
scutiți de participarea la sistemul de 
ecocondiționalitate și ar trebui să li se 
aplice penalități în materie de 
ecocondiționalitate numai în caz de gravă 
încălcare a cerințele de reglementare în 
materie de gestionare. Totuși, tratamentul 
special aplicat respectivilor fermieri în 
ceea ce privește ecocondiționalitatea nu ar 
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controale și penalizări în temeiul legislației 
respective.

trebui să aducă atingere nici obligației de 
respectare a dispozițiilor aplicabile din 
legislația sectorială, nici posibilității de a 
face obiectul unor controale și penalizări în 
temeiul legislației respective, ca urmare a 
unor controale independente de politica 
agricolă comună.

Or. en

Amendamentul 164
Marian Harkin

Propunere de regulament
Considerentul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57) Sistemul de ecocondiționalitate 
implică anumite constrângeri
administrative atât pentru beneficiari, cât și 
pentru administrațiile naționale, deoarece 
trebuie asigurată evidența, trebuie 
desfășurate controale și trebuie aplicate 
penalități atunci când este necesar. 
Respectivele penalități trebuie să fie 
proporționale, eficace și disuasive. Aceste 
penalități nu trebuie să aducă atingere altor 
penalități stabilite în temeiul altor dispoziții 
cuprinse în dreptul național sau în cel al 
Uniunii. Din motive de coerență, este 
oportună fuzionarea dispozițiilor relevante 
ale Uniunii într-un singur instrument 
juridic. Fermierii care participă la schema 
pentru micii fermieri menționată în titlul V 
din Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[DP] ar 
putea considera că eforturile care trebuie 
depuse în temeiul sistemului de 
ecocondiționalitate depășesc beneficiul 
menținerii fermierilor în cadrul sistemului 
respectiv. Prin urmare, din motive de 
simplificare, fermierii respectivi trebuie
scutiți de participarea la sistemul de 
ecocondiționalitate și mai ales la sistemul 
de control al ecocondiționalității și scutiți 
de riscul penalităților aferente 

(57) Sistemul de ecocondiționalitate 
implică anumite constrângeri 
administrative atât pentru beneficiari, cât și 
pentru administrațiile naționale, deoarece 
trebuie asigurată evidența, trebuie 
desfășurate controale și trebuie aplicate 
penalități atunci când este necesar. 
Respectivele penalități ar trebui să fie 
proporționale, eficace și disuasive. Aceste 
penalități nu ar trebui să aducă atingere 
altor penalități stabilite în temeiul altor 
dispoziții cuprinse în dreptul național sau 
în cel al Uniunii. Din motive de coerență, 
este oportună fuzionarea dispozițiilor 
relevante ale Uniunii într-un singur 
instrument juridic. Fermierii care participă 
la schema pentru micii fermieri menționată 
în titlul V din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx[DP] ar putea considera că 
eforturile care trebuie depuse în temeiul 
sistemului de ecocondiționalitate depășesc 
beneficiul menținerii fermierilor în cadrul 
sistemului respectiv. Prin urmare, din 
motive de simplificare, fermierii respectivi 
ar trebui scutiți de participarea la sistemul 
de ecocondiționalitate și mai ales la 
sistemul de control al ecocondiționalității și 
scutiți de riscul penalităților aferente 
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ecocondiționalității. Totuși, această scutire 
nu trebuie să aducă atingere nici obligației 
de respectare a dispozițiilor aplicabile din 
legislația sectorială, nici posibilității de a 
face obiectul unor controale și penalizări în 
temeiul legislației respective.

ecocondiționalității. Totuși, această scutire 
nu ar trebui să aducă atingere nici 
obligației de respectare a dispozițiilor 
aplicabile din legislația sectorială, nici 
posibilității de a face obiectul unor 
controale și penalizări în temeiul legislației 
respective. Încălcările minore involuntare 
conexe controalelor în materie de 
ecocondiționalitate nu ar trebui 
penalizate, ci ar trebui emis un 
avertisment, iar conformitatea ar trebui 
monitorizată în cadrul unor controale 
viitoare.

Or. en

Amendamentul 165
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 57 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57a) Ar trebui să li se solicite statelor 
membre să raporteze anual cu privire la 
implementarea și rezultatele măsurilor de 
ecocondiționalitate și de ecologizare 
Comisiei Europene, care ar trebui să 
transmită un raport anual Parlamentului 
European privind eficacitatea măsurilor 
adoptate de statele membre pentru 
abordarea provocărilor privind 
durabilitatea pe termen lung din sistemele 
de producție alimentară.

Or. en

Amendamentul 166
Julie Girling, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Considerentul 57 a (nou)



PE492.777v02-00 50/184 AM\910033RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57a) Ar trebui să li se solicite statelor 
membre să raporteze anual cu privire la 
implementarea și rezultatele măsurilor de 
ecocondiționalitate și de ecologizare. Pe 
baza raportării naționale, Comisia 
Europeană transmite un raport anual 
Parlamentului European privind efectul 
respectivelor măsuri asupra producției 
agricole și impactul lor asupra mediului 
din statele membre.

Or. en

Justificare

Deoarece „ecologizarea” va reprezenta un nou element care trebuie luat în considerare în 
cadrul normelor de ecocondiționalitate, este potrivit ca Comisia să analizeze coerența și să 
ofere un răspuns Parlamentului European în acest sens. Amendamentul urmărește 
consecvența cu amendamentul la articolul 96 alineatul (3).

Amendamentul 167
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Considerentul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

(60) Implementarea cu eficacitate a 
ecocondiționalității impune verificarea 
îndeplinirii obligațiilor la nivelul 
beneficiarilor. În cazul în care un stat 
membru decide să folosească opțiunea de 
a nu aplica o reducere sau o excludere 
dacă suma în cauză este mai mică de 
100 EUR, autoritatea de control 
competentă trebuie să verifice, pentru un 
eșantion de beneficiari, în anul următor, 
dacă situațiile de nerespectare constatate 
au fost remediate.

eliminat

Or. pl
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Justificare

Această eliminare va simplifica mai mult procedurile administrative utilizate de statele 
membre și va reduce cheltuielile bugetare.

Amendamentul 168
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Propunere de regulament
Considerentul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

(60) Implementarea cu eficacitate a 
ecocondiționalității impune verificarea 
îndeplinirii obligațiilor la nivelul 
beneficiarilor. În cazul în care un stat 
membru decide să folosească opțiunea de a 
nu aplica o reducere sau o excludere dacă 
suma în cauză este mai mică de 100 EUR, 
autoritatea de control competentă trebuie
să verifice, pentru un eșantion de 
beneficiari, în anul următor, dacă situațiile 
de nerespectare constatate au fost 
remediate.

(60) Implementarea cu eficacitate a 
ecocondiționalității impune verificarea 
îndeplinirii obligațiilor la nivelul 
beneficiarilor. În cazul în care un stat 
membru decide să folosească opțiunea de a 
nu aplica o reducere sau o excludere dacă 
suma în cauză este mai mică de 100 EUR, 
autoritatea de control competentă ar trebui
să verifice, pentru un eșantion de 
beneficiari, în anul următor, dacă situațiile 
de nerespectare constatate au fost 
remediate. De asemenea, statele membre 
pot crea un sistem rapid de alertă 
aplicabil primelor încălcări minore pentru 
o mai bună acceptare a sistemului de 
ecocondiționalitate de comunitățile 
agricole și pentru o mai bună implicare a 
fermierilor în implementarea cerințelor. 
Acesta ar trebui să fie sub formă de
scrisoare de avertizare urmată de o 
acțiune de remediere întreprinsă de 
beneficiarul în cauză și controlată de 
statul membru în anul următor.

Or. en

Amendamentul 169
Julie Girling

Propunere de regulament
Considerentul 65
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(65) Cursul de schimb al monedei euro în 
raport cu moneda națională poate fluctua 
pe perioada desfășurării unei operațiuni. 
Prin urmare, cursul aplicabil cuantumurilor 
în cauză trebuie stabilit ținând cont de 
factorul generator prin care este îndeplinit 
obiectivul economic al operațiunii. Cursul 
de schimb aplicat trebuie să fie cel valabil 
la data la care a survenit acest factor 
generator. Este necesar să se specifice acest 
fapt generator sau să se renunțe la aplicarea 
sa, cu respectarea anumitor criterii și, în 
special, a rapidității repercusiunilor 
mișcărilor monetare. Normele respective 
sunt stabilite de Regulamentul (CE) 
nr. 2799/98 al Consiliului din 
15 decembrie 1998 de stabilire a sistemului 
agromonetar pentru moneda euro31 și 
completează dispozițiile similare din 
Regulamentul (CE) nr. 1290/2005. În 
scopuri de claritate și raționalitate, 
dispozițiile relevante trebuie integrate în 
același act. Prin urmare, 
Regulamentul (CE) nr. 2799/98 trebuie
abrogat.

(65) Cursul de schimb al monedei euro în 
raport cu moneda națională poate fluctua 
pe perioada desfășurării unei operațiuni. 
Prin urmare, cursul aplicabil cuantumurilor 
în cauză ar trebui stabilit ținând cont de 
factorul generator prin care este îndeplinit 
obiectivul economic al operațiunii. Cursul 
de schimb aplicat ar trebui să fie cel 
valabil la data la care a survenit acest 
factor generator. Este necesar să se 
specifice acest fapt generator sau să se 
renunțe la aplicarea sa, cu respectarea 
anumitor criterii și, în special, a rapidității 
repercusiunilor mișcărilor monetare. Sub 
rezerva derogării prevăzute în prezentul 
regulament, normele respective sunt 
stabilite de Regulamentul (CE) nr. 2799/98 
al Consiliului din 15 decembrie 1998 de 
stabilire a sistemului agromonetar pentru 
moneda euro31 și completează dispozițiile 
similare din Regulamentul (CE) 
nr. 1290/2005. În scopuri de claritate și 
raționalitate, dispozițiile relevante ar trebui
integrate în același act. Prin urmare, 
Regulamentul (CE) nr. 2799/98 ar trebui
abrogat.

Or. en

Amendamentul 170
Julie Girling

Propunere de regulament
Considerentul 65 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(65a) Prin derogare, statele membre pot 
converti cuantumul ajutorului exprimat 
în euro în moneda națională pe baza 
mediei unui maxim al celor mai recente 
cinci cursuri de schimb stabilite de 
băncile centrale naționale ale statelor 
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membre [sau Banca Central Europeană] 
anterioare datei de 1 octombrie pentru 
anul în care este acordat ajutorul.

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie mai flexibilă aplicarea cursurilor de schimb.

Amendamentul 171
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Considerentul 68

Textul propus de Comisie Amendamentul

(68) Fiecare măsură din cadrul PAC 
trebuie să fie suspusă monitorizării și 
evaluării în vederea îmbunătățirii calității și 
pentru demonstrarea rezultatelor obținute. 
În acest context, Comisia trebuie să 
stabilească o listă a indicatorilor și să 
evalueze impactul PAC în raport cu 
obiectivele de politică. Comisia trebuie să 
instituie un cadru pentru o monitorizare și 
o evaluare comune, cadru care să 
garanteze, printre altele, disponibilitatea la 
timp a datelor relevante, inclusiv a 
informațiilor primite de la statele membre. 
Totodată, Comisia trebuie să țină cont de 
nevoile de date și de sinergiile dintre 
potențialele surse de date. Mai mult decât 
atât, în Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor: „Un buget pentru Europa 
2020” – Partea a II-a se precizează că 
cheltuielile legate de politicile climatice 
trebuie să crească până la o pondere 
minimă de 20 % din bugetul general al 
Uniunii, cu contribuția diverselor politici. 
Prin urmare, Comisia trebuie să poată 
evalua impactul sprijinului oferit de 
Uniune în cadrul PAC în privința 

(68) Fiecare măsură din cadrul PAC ar 
trebui să fie suspusă monitorizării și 
evaluării în vederea îmbunătățirii calității și 
pentru demonstrarea rezultatelor obținute. 
În acest context, Comisia trebuie să 
stabilească o listă a indicatorilor și să 
evalueze impactul PAC în raport cu 
obiectivele de politică. Comisia ar trebui
să instituie un cadru pentru o monitorizare 
și o evaluare comune, cadru care să 
garanteze, printre altele, disponibilitatea la 
timp a datelor relevante, inclusiv a 
informațiilor primite de la statele membre. 
Totodată, Comisia ar trebui să țină cont de 
nevoile de date și de sinergiile dintre 
potențialele surse de date și să recurgă, în 
măsura posibilului, la sursele de date 
existente. Cadrul de monitorizare și 
evaluare trebuie, de asemenea, să ia în 
considerare și să reflecte în mod adecvat 
structura PAC. Cadrul de monitorizare și 
evaluare al celui de al doilea pilon nu 
poate fi transferat asupra primului pilon, 
în special deoarece în primul pilon pot fi 
obținute sinergii datorită măsurilor relativ 
uniforme. Acest aspect trebuie luat în 
considerare în mod corespunzător. Mai 
mult decât atât, în Comunicarea Comisiei 
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îndeplinirii obiectivelor legate de climă. către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor: „Un buget pentru 
Europa 2020” – Partea a II-a se precizează 
că cheltuielile legate de politicile climatice 
trebuie să crească până la o pondere 
minimă de 20 % din bugetul general al 
Uniunii, cu contribuția diverselor politici. 
Prin urmare, Comisia ar trebui să poată 
evalua impactul sprijinului oferit de 
Uniune în cadrul PAC în privința 
îndeplinirii obiectivelor legate de climă.

Or. de

Amendamentul 172
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 68 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(68a) În conformitate cu principiul 
coerenței politicilor în favoarea 
dezvoltării, punerea în aplicare a unei 
așa-numite PAC care nu aduce atingere 
ar trebui să facă obiectul unei 
monitorizări și evaluări regulate în ceea 
ce privește impactul său asupra capacității 
de producție alimentară și a securității 
alimentare pe termen lung în țările în 
curs de dezvoltare, în special în țările cel 
mai puțin dezvoltate.

Or. en

Amendamentul 173
Brian Simpson

Propunere de regulament
Considerentul 70
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(70) În hotărârea sa în cauzele conexate C-
92/09 și 93/0934, Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene a declarat invalide 
dispozițiile relevante ale 
Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 
referitoare la obligația statelor membre de 
a publica informații privind persoanele 
fizice care beneficiază de fondurile 
europene pentru agricultură. Deoarece este 
în interesul persoanelor fizice ca datele lor 
cu caracter personal să fie protejate, și în 
vederea reconcilierii diferitelor obiective 
care au stat la baza obligației de a publica 
informații privind beneficiarii fondurilor, 
prevăzută de Regulamentul (CE) 
nr. 259/2008 al Comisiei de stabilire a 
normelor de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al 
Consiliului în ceea ce privește publicarea 
informațiilor referitoare la beneficiarii 
fondurilor provenite din Fondul European 
de Garantare Agricolă (FEGA) și din 
Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală (FEADR)35, 
regulamentul menționat a fost modificat 
astfel încât să prevadă în mod explicit că 
obligația respectivă nu se aplică 
persoanelor fizice. Adoptarea de către
Parlamentul European și Consiliu a unor
noi norme care să țină cont de obiecțiile 
exprimate de Curtea de Justiție trebuie să 
fie precedată de o analiză și de o evaluare 
aprofundate pentru a găsi cea mai bună 
modalitate de conciliere a dreptului la 
protecția datelor cu caracter personal ale 
beneficiarilor cu nevoia de transparență.
Până la efectuarea analizei și a evaluării 
menționate, trebuie menținute dispozițiile 
actuale referitoare la publicarea 
informațiilor privind beneficiarii
fondurilor europene pentru agricultură.

(70) În hotărârea sa în cauzele conexate C-
92/09 și 93/0934, Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene a declarat invalide 
dispozițiile relevante ale 
Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 
referitoare la obligația statelor membre de 
a publica informații privind persoanele 
fizice care beneficiază de fondurile 
europene pentru agricultură. Deoarece este 
în interesul persoanelor fizice ca datele lor 
cu caracter personal să fie protejate, și în 
vederea reconcilierii diferitelor obiective 
care au stat la baza obligației de a publica 
informații privind beneficiarii fondurilor, 
prevăzută de Regulamentul (CE) 
nr. 259/2008 al Comisiei de stabilire a 
normelor de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al 
Consiliului în ceea ce privește publicarea 
informațiilor referitoare la beneficiarii 
fondurilor provenite din Fondul European 
de Garantare Agricolă (FEGA) și din 
Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală (FEADR)35, 
regulamentul menționat a fost modificat 
astfel încât să prevadă în mod explicit că 
obligația respectivă nu se aplică 
persoanelor fizice. Parlamentul European și 
Consiliu ar trebui să adopte noi norme 
care să țină cont de obiecțiile exprimate de 
Curtea de Justiție și care reconciliază
dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal cu nevoia de transparență în ceea 
ce privește utilizarea fondurilor acordate 
de Uniunea Europeană.

Or. en
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Justificare

Contribuabilii au dreptul de a cunoaște modul în care sunt cheltuite finanțele publice, prin 
urmare, o mai mare transparență în ceea ce privește PAC este esențială și va acționa ca o 
garanție puternică împotriva risipei, fraudei și abuzului față de fondurile UE.

Amendamentul 174
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Sistemele agricole sustenabile, avansate” 
sunt sisteme agricole cu practici care 
depășesc baza ecocondiționalității și 
progresează în continuu pentru a 
îmbunătății ciclul substanțelor nutritive, 
al apei și fluxurile de energie, pentru a 
reduce pagubele aduse mediului și 
risipirea resurselor neregenerabile și 
pentru a menține un nivel ridicat de 
diversitate a culturilor, a animalelor și a 
naturii în cadrul sistemului de producție.

Or. en

Amendamentul 175
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Sisteme agricole nesustenabile” 
înseamnă practici agricole și zootehnice 
care prezintă un risc intrinsec de 
nerespectare sau de încălcare gravă și 
sistematică a normelor de 
ecocondiționalitate din domeniul 
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mediului, al sănătății publice, a 
animalelor și a plantelor, din cauza 
gestionării insuficiente a substanțelor 
nutritive și a poluării consecvente a apei, 
din cauza densității prea ridicate a 
speciilor pentru hectarele disponibile, a 
dependenței mari față de alimentarea 
externă cu energie, apă, produse biocide 
și substanțe nutritive.

Or. en

Amendamentul 176
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Agricultura de mare valoare naturală” 
înseamnă sisteme agricole care găzduiesc 
activități agricole și terenuri agricole 
care, datorită caracteristicilor lor, ar 
putea sprijini niveluri ridicate de 
biodiversitate sau de specii și de habitate 
care prezintă interes din punctul de 
vedere al conservării. Aceste sisteme sunt 
caracterizate de o agricultură de mică 
intensitate și de proporții ridicate de 
vegetație naturală sau seminaturală. De 
asemenea, acestea pot fi caracterizate de o 
mare diversitate a acoperirii terenurilor.

Or. en

Amendamentul 177
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 2 d (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

„Metode nechimice” înseamnă metode 
alternative pesticidelor și produselor 
utilizate pentru protecția plantelor și 
combaterea dăunătorilor, bazate pe 
tehnici agronomice cum ar fi cele 
menționate la punctul 1 din anexa III la 
Directiva 2009/128/CE sau pe metode 
fizice, mecanice sau biologice de 
combatere a dăunătorilor.

Or. en

Amendamentul 178
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera f

Textul propuse de Comisie Amendamentul

(f) exproprierea unei mari părți a 
exploatației, dacă nu ar fi putut fi anticipată 
la momentul depunerii cererii.

(f) exproprierea întregii părți sau a unei
părți a exploatației, dacă nu ar fi putut fi 
anticipată la momentul depunerii cererii 
sau reintrarea în posesia terenurilor a 
proprietarului.

Or. fr

Amendamentul 179
Julie Girling

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) „Legislație agricolă sectorială” 
înseamnă orice act aplicabil adoptat în 
temeiul articolului 43 din tratat în cadrul 
politicii agricole comune, precum și, după 
caz, orice act delegat sau de punere în 
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aplicare adoptat în temeiul actelor 
respective;

Or. en

Justificare

Din motive de securitate juridică, ar trebui inclusă în actul de bază o definiție a „legislației 
agricole sectoriale”.

Amendamentul 180
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propuse de Comisie Amendamentul

FEGA și FEADR pot finanța fiecare, în 
mod direct, la inițiativa Comisiei și/sau în 
numele acesteia, sprijinul pentru pregătire 
și monitorizare, sprijinul administrativ și 
tehnic, precum și măsurile de evaluare, de 
audit și de inspecție necesare punerii în 
aplicare a politicii agricole comune.
Măsurile respective includ în special:

FEGA și FEADR pot finanța fiecare, în 
mod direct, la inițiativa Comisiei și/sau în 
numele acesteia, precum și la inițiativa 
statelor membre, sprijinul pentru pregătire 
și monitorizare, sprijinul administrativ și 
tehnic, precum și măsurile de evaluare, de 
audit și de inspecție necesare punerii în 
aplicare a politicii agricole comune. 
Măsurile respective includ în special:

Or. it

Amendamentul 181
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEGA și FEADR pot finanța fiecare, în 
mod direct, la inițiativa Comisiei și/sau în 
numele acesteia, sprijinul pentru pregătire 
și monitorizare, sprijinul administrativ și 
tehnic, precum și măsurile de evaluare, de 
audit și de inspecție necesare punerii în 

FEGA și FEADR pot finanța fiecare, în 
mod direct, la inițiativa Comisiei și/sau în 
numele acesteia, precum și la inițiativa 
statelor membre, sprijinul pentru pregătire 
și monitorizare, sprijinul administrativ și 
tehnic, precum și măsurile de evaluare, de 
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aplicare a politicii agricole comune.
Măsurile respective includ în special:

audit și de inspecție necesare punerii în 
aplicare a politicii agricole comune.
Măsurile respective includ în special:

Or. it

Amendamentul 182
Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agențiile de plăți sunt departamente sau 
organisme speciale ale statelor membre, 
responsabile cu gestionarea și controlul 
cheltuielilor menționate la articolul 4 
alineatul (1) și la articolul 5.

Agențiile de plăți sunt departamente sau 
organisme speciale ale statelor membre, 
responsabile cu gestionarea și controlul în 
comun ale tuturor cheltuielilor menționate 
la articolul 4 alineatul (1) și la articolul 5.

Or. de

Justificare

În cazul în care agenția de plăți este recunoscută, aceasta trebuie să se ocupe cu gestionarea 
ambilor piloni. Sistemul actual de gestionare nu a condus la o eficiență mai mare a 
ajutoarelor.

Amendamentul 183
Julie Girling, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agențiile de plăți sunt departamente sau 
organisme speciale ale statelor membre, 
responsabile cu gestionarea și controlul 
cheltuielilor menționate la articolul 4 
alineatul (1) și la articolul 5.

Agențiile de plăți sunt departamente sau 
organisme ale statelor membre, 
responsabile cu gestionarea și controlul 
cheltuielilor menționate la articolul 4 
alineatul (1) și la articolul 5.

Or. en
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Justificare

Scopul este de a clarifica faptul că agenția de plăți care este responsabilă pentru respectivele 
sarcini nu este neapărat responsabilă doar de acestea, ceea ce s-ar fi putut presupune 
termenul „speciale”. Amendamentul urmărește consecvența cu principalul regulament 
financiar.

Amendamentul 184
George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agențiile de plăți sunt departamente sau 
organisme speciale ale statelor membre, 
responsabile cu gestionarea și controlul 
cheltuielilor menționate la articolul 4 
alineatul (1) și la articolul 5.

Agențiile de plăți sunt departamente sau 
organisme ale statelor membre, 
responsabile cu gestionarea și controlul 
cheltuielilor menționate la articolul 4 
alineatul (1) și la articolul 5.

Or. en

Justificare

Termenul „speciale” ar putea fi înțeles ca însemnând că departamentul sau organismul ar fi 
responsabil numai pentru respectivele sarcini, pe când sensul dorit este că numai respectivul 
departament va fi responsabil.

Amendamentul 185
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția plăților, executarea sarcinilor 
respective poate fi delegată.

Executarea sarcinilor respective poate fi 
delegată.

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie permisă delegarea executării plăților, cu condiția ca organismul sau 
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departamentul responsabil să păstreze responsabilitatea globală pentru sarcinile subliniate.

Amendamentul 186
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propuse de Comisie Amendamentul

Ținând cont de propriile dispoziții 
constituționale, fiecare stat membru 
restricționează numărul propriilor agenții 
de plăți acreditate la una per stat membru 
sau una per regiune, după caz. Totuși, în 
cazul în care se instituie agenții de plăți la 
nivel regional, statele membre 
acreditează, de asemenea, o agenție de 
plăți la nivel național pentru schemele de 
ajutoare care, dată fiind natura lor, 
trebuie gestionate la nivel național.

Ținând cont de propriile dispoziții 
constituționale, fiecare stat membru 
restricționează numărul propriilor agenții 
de plăți acreditate la minimul necesar 
pentru a se asigura că cheltuielile 
menționate la articolele 4 și 5 din 
prezentul regulament sunt efectuate în 
bune condiții administrative și contabile.

Or. fr

Amendamentul 187
Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o declarație de asigurare de gestiune 
privind exhaustivitatea, exactitatea și 
veridicitatea conturilor, buna funcționare a 
sistemelor de control intern, precum și 
legalitatea și regularitatea operațiunilor 
subiacente și respectarea principiului 
bunei gestiuni financiare;

(b) o declarație de asigurare de gestiune 
privind exhaustivitatea, exactitatea și 
veridicitatea conturilor, buna funcționare a 
sistemelor de control intern, bazată pe 
criterii de performanță măsurabile,
precum și legalitatea și regularitatea 
operațiunilor subiacente;

Or. de
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Justificare

Respectarea principiului bunei gestiuni financiare ar trebui eliminat, întrucât acest subiect 
trebuie să fie încă dezbătut în cadrul regulamentului financiar.

Amendamentul 188
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o declarație de asigurare de gestiune 
privind exhaustivitatea, exactitatea și 
veridicitatea conturilor, buna funcționare a 
sistemelor de control intern, precum și 
legalitatea și regularitatea operațiunilor 
subiacente și respectarea principiului 
bunei gestiuni financiare;

(b) o declarație de asigurare de gestiune 
privind exhaustivitatea, exactitatea și 
veridicitatea conturilor, buna funcționare a 
sistemelor de control intern, precum și 
legalitatea și regularitatea operațiunilor 
subiacente;

Or. de

Justificare

Obligația de a verifica respectarea principiului bunei gestiuni financiare nu a fost inclusă în 
regulamentul financiar pentru organismul de certificare. Prin urmare, verificarea respectării 
principiului bunei gestiuni financiare nu ar trebui solicitată nici în acest caz.

Amendamentul 189
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o declarație de asigurare de gestiune 
privind exhaustivitatea, exactitatea și 
veridicitatea conturilor, buna funcționare a 
sistemelor de control intern, precum și 
legalitatea și regularitatea operațiunilor 
subiacente și respectarea principiului 

(b) o declarație de asigurare de gestiune 
privind exhaustivitatea, exactitatea și 
veridicitatea conturilor, buna funcționare a 
sistemelor de control intern, precum și 
legalitatea și regularitatea operațiunilor 
subiacente;
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bunei gestiuni financiare;

Or. es

Justificare

Introducerea acestei noi cerințe în declarația de fiabilitate implică o sarcină administrativă 
mai mare pentru organismul plătitor, de aceea, procedurile de urmat ar trebui fie eliminate, 
fie simplificate la maximum.

Amendamentul 190
Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care sunt acreditate mai multe 
agenții de plăți, statul membru desemnează
un organism, denumit în continuare 
„organismul de coordonare”, căruia îi 
atribuie următoarele sarcini:

În cazul în care, în conformitate cu 
ordinea constituțională a unui stat 
membru, sunt acreditate mai multe agenții 
de plăți, statul membru stabilește un 
organism, denumit în continuare 
„organismul de coordonare”, căruia îi 
atribuie următoarele sarcini:

Or. de

Amendamentul 191
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să se asigure că se întreprind acțiuni 
corective în legătură cu orice deficiență
de tip obișnuit și că Comisia este 
informată în privința acțiunilor 
subsecvente;

(c) să ia sau să coordoneze, după caz, 
măsuri în vederea soluționării oricărei 
deficiențe de tip obișnuit și să informeze
Comisia în privința acțiunilor subsecvente;

Or. de
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Amendamentul 192
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să se asigure că se întreprind acțiuni 
corective în legătură cu orice deficiență
de tip obișnuit și că Comisia este 
informată în privința acțiunilor 
subsecvente;

(c) după caz, să întreprindă sau să 
coordoneze acțiuni în vederea rezolvării
oricărei deficiențe de tip obișnuit și să 
informeze Comisia în privința acțiunilor 
subsecvente;

Or. en

Justificare

Modificările încearcă să descrie mai exact care ar trebui să fie rolul organismului de 
coordonare în această situație.

Amendamentul 193
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să promoveze și să asigure aplicarea 
armonizată a normelor Uniunii.

(d) să promoveze aplicarea armonizată a 
normelor Uniunii.

Or. en

Justificare

Modificările încearcă să descrie mai exact care ar trebui să fie rolul organismului de 
coordonare în această situație.

Amendamentul 194
Giovanni La Via
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 2 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care sunt acreditate mai 
multe agenții de plăți, statul membru 
desemnează un organism, denumit în 
continuare „organismul de coordonare”, 
căruia îi atribuie următoarele sarcini:

În cazul în care, în conformitate cu 
sistemul constituțional al unui stat 
membru, sunt acreditate mai multe agenții 
de plăți, statul membru selectează un 
organism, denumit în continuare 
„organismul de coordonare”, căruia îi 
atribuie următoarele sarcini:

Or. en

Amendamentul 195
Alfreds Rubiks

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) condițiile minime pentru acreditarea 
organismelor de coordonare, precum și 
normele privind procedura de acordare și 
de retragere a acreditării.

eliminat

Or. lv

Amendamentul 196
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) obligațiile agențiilor de plăți privind 
intervenția publică, precum și privind 
conținutul responsabilităților lor de 
gestionare și control.

Or. de
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Amendamentul 197
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) funcționarea organismului de 
coordonare și transmiterea către Comisie 
a informațiilor în conformitate cu
articolul 7 alineatul (4).

Or. de

Amendamentul 198
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin acte de punere în aplicare, 
Comisia stabilește norme referitoare la:

eliminat

(a) obligațiile agențiilor de plăți privind 
intervenția publică, precum și privind 
conținutul responsabilităților lor de 
gestionare și control.
(b) funcționarea organismului de 
coordonare și notificarea către Comisie a 
informațiilor menționate la articolul 7 
alineatul (4).
Actele de punere în aplicare prevăzute la 
primul paragraf se adoptă în conformitate 
cu procedura de examinare menționată la 
articolul 112 alineatul (3).

Or. de

Justificare

Aceasta nu este o decizie pur tehnică.
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Amendamentul 199
Alfreds Rubiks

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 eliminat
Organisme de certificare
(1) Organismul de certificare este un 
organism de audit public sau privat 
desemnat de statul membru, care 
furnizează un aviz privind declarația de 
asigurare de gestiune, referindu-se la 
exhaustivitatea, exactitatea și veridicitatea 
conturilor anuale ale agenției de plăți, la 
buna funcționare a sistemului de control 
intern al acesteia, la legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente, 
precum și la respectarea principiului 
bunei gestiuni financiare.
Organismul de certificare este 
independent din punct de vedere 
operațional atât de agenția de plăți în 
cauză, cât și de autoritatea care a 
acreditat respectiva agenție.
(2) Prin acte de punere în aplicare, 
Comisia stabilește norme privind statutul 
organismelor de certificare, sarcinile 
specifice ale acestora, inclusiv controalele 
pe care trebuie să le efectueze acestea, 
precum și privind certificatele și 
rapoartele, împreună cu documentele 
însoțitoare, care trebuie întocmite de 
organismele respective. Respectivele acte 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 112 alineatul (3).

Or. lv
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Amendamentul 200
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismul de certificare este un organism 
de audit public sau privat desemnat de 
statul membru, care furnizează un aviz 
privind declarația de asigurare de gestiune, 
referindu-se la exhaustivitatea, exactitatea 
și veridicitatea conturilor anuale ale 
agenției de plăți, la buna funcționare a 
sistemului de control intern al acesteia, la 
legalitatea și regularitatea operațiunilor 
subiacente, precum și la respectarea 
principiului bunei gestiuni financiare.

Organismul de certificare este un organism 
de audit public sau privat desemnat de 
statul membru, care furnizează un aviz 
privind declarația de asigurare de gestiune, 
referindu-se la exhaustivitatea, exactitatea 
și veridicitatea conturilor anuale ale 
agenției de plăți, la buna funcționare a 
sistemului de control intern al acesteia.

Or. es

Justificare

Are în vedere volumul de muncă pe care îl poate prevedea această propunere și raportul său 
cost/beneficiu corespunzător.  În text ar trebui să se regăsească detalii care să permită 
evaluarea activității de realizat, aspect cu privire la care Comisia nu a prezentat indicații 
până la acest moment.

Amendamentul 201
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismul de certificare este un organism 
de audit public sau privat desemnat de 
statul membru, care furnizează un aviz 
privind declarația de asigurare de gestiune, 
referindu-se la exhaustivitatea, exactitatea 
și veridicitatea conturilor anuale ale 
agenției de plăți, la buna funcționare a 
sistemului de control intern al acesteia, la 

Organismul de certificare este un organism 
de audit public sau privat desemnat de 
statul membru, care furnizează un aviz, 
elaborat în conformitate cu standardele în 
materie de audit acceptate la nivel
internațional, privind declarația de 
asigurare de gestiune, referindu-se la 
exhaustivitatea, exactitatea și veridicitatea 
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legalitatea și regularitatea operațiunilor 
subiacente, precum și la respectarea 
principiului bunei gestiuni financiare.

conturilor anuale ale agenției de plăți, la 
buna funcționare a sistemului de control 
intern al acesteia, la legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente, 
precum și la respectarea principiului bunei 
gestiuni financiare.

Or. en

Justificare

Deoarece nu există nicio orientare privind modul în care un organism ar trebui să își 
elaboreze avizul, elaborarea acestora în conformitate cu standardele acceptate la nivel 
internațional ar oferi statelor membre o imagine clară asupra modului de elaborare și ar 
asigura consecvența procesului.

Amendamentul 202
Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismul de certificare este un organism
de audit public sau privat desemnat de 
statul membru, care furnizează un aviz 
privind declarația de asigurare de gestiune, 
referindu-se la exhaustivitatea, exactitatea 
și veridicitatea conturilor anuale ale 
agenției de plăți, la buna funcționare a 
sistemului de control intern al acesteia, la 
legalitatea și regularitatea operațiunilor 
subiacente, precum și la respectarea 
principiului bunei gestiuni financiare.

Organismul de certificare este numai un 
organism de audit public sau privat 
desemnat de statul membru, care 
furnizează un aviz, în conformitate cu 
standardele de audit recunoscute la nivel 
internațional, privind declarația de 
asigurare de gestiune, referindu-se la 
exhaustivitatea, exactitatea și veridicitatea 
conturilor anuale ale agenției de plăți, la
buna funcționare a sistemului de control 
intern al acesteia, la legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente, 
precum și la respectarea principiului bunei 
gestiuni financiare. Acest aviz trebuie să 
indice dacă verificarea afirmațiilor făcute 
în conformitate cu declarația de asigurare 
de gestiune de la articolul 7 alineatul (3) 
litera (b) este pusă sub semnul întrebării;

Or. de
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Justificare

Cerințele pentru un organism de certificare trebuie să fie precise. Atribuirea unui organism 
de audit public nu este supusă în mod obligatoriu normelor privind achizițiile publice.

Amendamentul 203
Sandra Kalniete

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismul de certificare este un organism 
de audit public sau privat desemnat de 
statul membru, care furnizează un aviz 
privind declarația de asigurare de gestiune, 
referindu-se la exhaustivitatea, exactitatea 
și veridicitatea conturilor anuale ale 
agenției de plăți, la buna funcționare a 
sistemului de control intern al acesteia, la 
legalitatea și regularitatea operațiunilor 
subiacente, precum și la respectarea 
principiului bunei gestiuni financiare.

Organismul de certificare este un organism 
de audit public sau privat desemnat de 
statul membru, care furnizează un aviz 
privind declarația de asigurare de gestiune, 
referindu-se la exhaustivitatea, exactitatea 
și veridicitatea conturilor anuale ale 
agenției de plăți, la buna funcționare a 
sistemului de control intern al acesteia, 
precum și la respectarea principiului bunei 
gestiuni financiare.

Or. en

Amendamentul 204
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismul de certificare este un organism 
de audit public sau privat desemnat de 
statul membru, care furnizează un aviz 
privind declarația de asigurare de 
gestiune, referindu-se la exhaustivitatea, 
exactitatea și veridicitatea conturilor anuale 
ale agenției de plăți, la buna funcționare a 
sistemului de control intern al acesteia, la
legalitatea și regularitatea operațiunilor 

Organismul de certificare este un organism 
de audit public sau privat, selectat de statul 
membru, care furnizează un aviz, elaborat 
în conformitate cu standardele în materie 
de audit acceptate la nivel internațional,
ulterior unor controale bazate pe riscuri și 
având în vedere performanțele anterioare 
ale statului membru, privind 
exhaustivitatea, exactitatea și veridicitatea 
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subiacente, precum și la respectarea 
principiului bunei gestiuni financiare.

conturilor anuale ale agenției de plăți, buna 
funcționare a sistemelor de control 
implementate, precum și legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente.
Acest aviz declară, printre altele, dacă 
examinarea pune la îndoială afirmațiile 
făcute în declarația de asigurare de 
gestiune menționată la articolul 7 
alineatul (3) litera (b).

Or. en

Amendamentul 205
Michel Dantin, Jim Higgins

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propuse de Comisie Amendamentul

Organismul de certificare este un organism 
de audit public sau privat desemnat de 
statul membru, care furnizează un aviz 
privind declarația de asigurare de gestiune, 
referindu-se la exhaustivitatea, exactitatea 
și veridicitatea conturilor anuale ale 
agenției de plăți, la buna funcționare a 
sistemului de control intern al acesteia, la 
legalitatea și regularitatea operațiunilor 
subiacente, precum și la respectarea 
principiului bunei gestiuni financiare.

Organismul de certificare este un organism 
de audit public sau privat desemnat de 
statul membru, care furnizează un aviz 
privind declarația de asigurare de gestiune, 
referindu-se la exhaustivitatea, exactitatea 
și veridicitatea conturilor anuale ale 
agenției de plăți, la buna funcționare a 
sistemului de control intern al acesteia, 
precum și la respectarea principiului bunei 
gestiuni financiare.

Or. fr

Amendamentul 206
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismul de certificare este un organism 
de audit public sau privat desemnat de 

Organismul de certificare este un organism 
de audit public sau privat desemnat de 
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statul membru, care furnizează un aviz 
privind declarația de asigurare de gestiune, 
referindu-se la exhaustivitatea, exactitatea 
și veridicitatea conturilor anuale ale 
agenției de plăți, la buna funcționare a 
sistemului de control intern al acesteia, la 
legalitatea și regularitatea operațiunilor 
subiacente, precum și la respectarea 
principiului bunei gestiuni financiare.

statul membru, care furnizează un aviz 
privind declarația de asigurare de gestiune, 
referindu-se la exhaustivitatea, exactitatea 
și veridicitatea conturilor anuale ale 
agenției de plăți, la buna funcționare a 
sistemului de control intern al acesteia, 
precum și la respectarea principiului bunei 
gestiuni financiare.

Or. sk

Amendamentul 207
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismul de certificare este un organism 
de audit public sau privat desemnat de 
statul membru, care furnizează un aviz 
privind declarația de asigurare de gestiune, 
referindu-se la exhaustivitatea, exactitatea 
și veridicitatea conturilor anuale ale 
agenției de plăți, la buna funcționare a 
sistemului de control intern al acesteia, la 
legalitatea și regularitatea operațiunilor 
subiacente, precum și la respectarea 
principiului bunei gestiuni financiare.

Organismul de certificare este un organism 
de audit public sau privat desemnat de 
statul membru, care furnizează un aviz 
privind declarația de asigurare de gestiune, 
referindu-se la exhaustivitatea, exactitatea 
și veridicitatea conturilor anuale ale 
agenției de plăți, la buna funcționare a 
sistemului de control intern al acesteia, la 
legalitatea și regularitatea operațiunilor 
subiacente.

Or. de

Justificare

Obligația de a verifica respectarea principiului bunei gestiuni financiare nu a fost inclusă în 
regulamentul financiar pentru organismul de certificare.

Amendamentul 208
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru a respecta principiile de 
proporționalitate și de reducere a sarcinii 
administrative, organismul de certificare:

(a) integrează eșantioane pe cât posibil și 
maximizează eficiența testării 
tranzacțiilor, inclusiv în ceea ce privește 
controalele la fața locului; și
(b) selectează cel mai mic număr de 
populații și de tranzacții necesar pentru 
testare în vederea asigurării nivelului de 
asigurare prevăzut.

Or. en

Justificare

Această adăugare încearcă să reducă sarcina administrativă și impactul financiar ale punerii 
în aplicare a prezentului articol.

Amendamentul 209
Julie Girling, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin acte de punere în aplicare, Comisia 
stabilește norme privind statutul 
organismelor de certificare, sarcinile 
specifice ale acestora, inclusiv controalele 
pe care trebuie să le efectueze acestea, 
precum și privind certificatele și rapoartele, 
împreună cu documentele însoțitoare, care 
trebuie întocmite de organismele 
respective. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 112 alineatul (3).

(2) Prin acte de punere în aplicare, Comisia 
stabilește norme privind statutul 
organismelor de certificare, sarcinile 
specifice ale acestora, inclusiv controalele 
pe care trebuie să le efectueze acestea
asupra unui singur eșantion integrat, 
precum și privind certificatele și rapoartele, 
împreună cu documentele însoțitoare, care 
trebuie întocmite de organismele 
respective. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 112 alineatul (3).

Or. en
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Justificare

Pentru a asigura menținerea la un nivel minim a sarcinii asupra organismelor responsabile, 
metodologia de audit ar trebui să se bazeze pe un singur eșantion integrat.

Amendamentul 210
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin acte de punere în aplicare,
Comisia stabilește norme privind statutul 
organismelor de certificare, sarcinile 
specifice ale acestora, inclusiv controalele 
pe care trebuie să le efectueze acestea,
precum și privind certificatele și 
rapoartele, împreună cu documentele 
însoțitoare, care trebuie întocmite de 
organismele respective. Respectivele acte 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 112 alineatul (3).

(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 111 în legătură cu norme privind 
statutul organismelor de certificare, 
sarcinile specifice ale acestora, inclusiv 
controalele pe care trebuie să le efectueze 
acestea.

Or. de

Justificare

Aceasta nu este o decizie pur tehnică, de aici subdiviziunea deciziilor.

Amendamentul 211
George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin acte de punere în aplicare, Comisia 
stabilește norme privind statutul 
organismelor de certificare, sarcinile 
specifice ale acestora, inclusiv controalele 
pe care trebuie să le efectueze acestea, 

(2) Prin acte de punere în aplicare, Comisia 
stabilește norme privind statutul 
organismelor de certificare, sarcinile 
specifice ale acestora, inclusiv controalele 
pe care trebuie să le efectueze acestea
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precum și privind certificatele și rapoartele, 
împreună cu documentele însoțitoare, care 
trebuie întocmite de organismele 
respective. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 112 alineatul (3).

asupra unui singur eșantion integrat, 
precum și privind certificatele și rapoartele, 
împreună cu documentele însoțitoare, care 
trebuie întocmite de organismele 
respective. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 112 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Pentru a asigura menținerea la un nivel minim a sarcinii asupra organismelor de audit, 
agențiilor de plăți și fermierilor, metodologia de audit trebuie să utilizeze un eșantion unic 
integrat.

Amendamentul 212
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia adoptă prin acte de punere 
în aplicare norme privind certificatele și 
rapoartele care trebuie întocmite de 
organismele de certificare, împreună cu 
documentele însoțitoare. Respectivele acte 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 112 alineatul (3).

Or. de

Amendamentul 213
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre instituie un sistem de 
consiliere a beneficiarilor în domeniul 
gestionării terenurilor și fermelor (denumit 
în continuare „sistemul de consiliere 
agricolă”), operat de unul sau mai multe 
organisme desemnate. Organismele 
desemnate pot fi publice sau private.

(1) Statele membre instituie un sistem de 
consiliere a beneficiarilor în domeniul 
gestionării terenurilor, fermelor și 
riscurilor prezentate de ferme (denumit în 
continuare „sistemul de consiliere 
agricolă”), operat de unul sau mai multe 
organisme desemnate care trebuie 
acreditate pe baza calificărilor minime 
prevăzute de Comisie prin actele delegate, 
în conformitate cu articolul 111. 
Organismele desemnate pot fi publice sau 
private.

Or. en

Amendamentul 214
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cerințele de reglementare în materie de 
gestionare și standardele privind bunele 
condiții agricole și de mediu ale terenurilor 
stabilite în titlul VI capitolul I;

(a) obligațiile de la nivelul fermelor 
rezultate din cerințele de reglementare în 
materie de gestionare și standardele privind 
bunele condiții agricole și de mediu ale 
terenurilor stabilite în titlul VI capitolul I;

Or. en

Amendamentul 215
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) practicile agricole benefice pentru 
climă și mediu stabilite în titlul III 

eliminat
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capitolul 2 din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx [DP] și întreținerea suprafeței 
agricole menționată la articolul 4 
alineatul (1) litera (c) din 
Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx [DP];

Or. en

Amendamentul 216
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) informații privind activitățile 
grupurilor operaționale din cadrul rețelei 
de parteneriate europene pentru inovare, 
acordându-se o atenție specială 
practicilor agricole orientate spre inovare.

Or. en

Amendamentul 217
Julie Girling, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cerințele sau acțiunile legate de 
atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea, de biodiversitate, de 
protecția apelor, de notificarea bolilor 
animalelor și plantelor și de inovare, cel 
puțin astfel cum sunt stabilite în anexa I 
la prezentul regulament;

eliminat

Or. en
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Justificare

Pentru a permite statelor membre să își adapteze serviciile de consiliere agricolă la situațiile 
lor specifice, cerințele de la alineatul (2) litera (c) ar trebui să se afle la alineatul (3).

Amendamentul 218
Robert Dušek

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cerințele sau acțiunile legate de 
atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea, de biodiversitate, de 
protecția apelor, de notificarea bolilor 
animalelor și plantelor și de inovare, cel 
puțin astfel cum sunt stabilite în anexa I 
la prezentul regulament;

eliminat

Or. en

Amendamentul 219
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cerințele sau acțiunile legate de 
atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea, de biodiversitate, de 
protecția apelor, de notificarea bolilor 
animalelor și plantelor și de inovare, cel 
puțin astfel cum sunt stabilite în anexa I 
la prezentul regulament;

eliminat

Or. es

Justificare

Este necesar să se concretizeze acțiunile asociate cu atenuarea schimbărilor climatice și a 
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biodiversității și să specifice ceea ce se înțelege prin consiliere privind dezvoltarea durabilă a 
activității economice. De aceea, se propune să se treacă de la domeniul consultativ 
obligatoriu la cel opțional de la alineatul (3).

Amendamentul 220
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cerințele sau acțiunile legate de 
atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea, de biodiversitate, de 
protecția apelor, de notificarea bolilor 
animalelor și plantelor și de inovare, cel 
puțin astfel cum sunt stabilite în anexa I 
la prezentul regulament;

eliminat

Or. en

Amendamentul 221
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cerințele sau acțiunile legate de 
atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea, de biodiversitate, de 
protecția apelor, de notificarea bolilor 
animalelor și plantelor și de inovare, cel 
puțin astfel cum sunt stabilite în anexa I 
la prezentul regulament;

eliminat

Or. en

Amendamentul 222
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cerințele sau acțiunile legate de 
atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea, de biodiversitate, de 
protecția apelor, de notificarea bolilor 
animalelor și plantelor și de inovare, cel 
puțin astfel cum sunt stabilite în anexa I 
la prezentul regulament;

eliminat

Or. es

Amendamentul 223
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cerințele sau acțiunile legate de 
atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea, de biodiversitate, de 
protecția apelor, de notificarea bolilor
animalelor și plantelor și de inovare, cel 
puțin astfel cum sunt stabilite în anexa I la 
prezentul regulament;

(c) cel puțin cerințele sau acțiunile legate 
de atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea, de biodiversitate, de 
protecția apelor și ciclul eficient al 
substanțelor nutritive, de sănătatea 
solurilor, de bolile animalelor și plantelor 
și de inovare, astfel cum sunt stabilite în 
anexa I la prezentul regulament;

Or. en

Amendamentul 224
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) măsuri agricole, de mediu și 
climatice, astfel cum sunt prevăzute la 
articolul 29 din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx [RD].

Or. en

Justificare

Statele membre au obligația de a prevedea măsuri agricole, de mediu și climatice în cadrul 
celui de al doilea pilon, prin urmare, fermierii ar trebui să fie sprijiniți pe deplin pentru a 
face această alegere prin sistemul de consiliere agricolă. Promovarea măsurilor și a 
beneficiilor aduse va contribui, de asemenea, la asimilarea lor de către fermieri, astfel 
contribuind la crearea de sisteme agricole sustenabile.

Amendamentul 225
Spyros Danellis

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) măsuri agricole, de mediu și 
climatice, astfel cum sunt prevăzute la 
articolul 29 din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx [RD].

Or. en

Amendamentul 226
Satu Hassi, Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) măsuri agricole, de mediu și 
climatice, astfel cum sunt prevăzute la 
articolul 29 din Regulamentul (UE) 
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nr. xxx/xxx [RD].

Or. en

Justificare

Statele membre au obligația de a prevedea măsuri agricole, de mediu și climatice în cadrul 
celui de al doilea pilon, prin urmare, fermierii ar trebui să fie sprijiniți pe deplin pentru a 
face această alegere prin sistemul de consiliere agricolă. Promovarea măsurilor va contribui 
la asimilarea lor de către fermieri și, astfel, va contribui la crearea de sisteme agricole mai 
sustenabile.

Amendamentul 227
Spyros Danellis

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) performanța de mediu și dezvoltarea 
durabilă a activității economice a 
agriculturii ecologice, cel puțin astfel cum 
sunt menționate în Regulamentul (CE) 
nr. 834/2007;

Or. en

Amendamentul 228
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) consiliere privind combaterea 
integrată a dăunătorilor și utilizarea 
alternativelor nechimice.

Or. en
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Justificare

„Metode nechimice” înseamnă metode alternative pesticidelor și produselor utilizate pentru 
protecția plantelor și combaterea dăunătorilor, bazate pe tehnici agronomice cum ar fi cele 
menționate la punctul 1 din anexa III la Directiva 2009/128/CE sau pe metode fizice, 
mecanice sau biologice de combatere a dăunătorilor.

Amendamentul 229
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dezvoltarea durabilă a activității 
economice a fermelor mici, astfel cum 
sunt definite de statele membre, și cel 
puțin a fermelor care participă la schema 
pentru micii fermieri menționată în 
titlul V din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx[DP].

eliminat

Or. es

Justificare

Este necesar să se concretizeze acțiunile asociate cu atenuarea schimbărilor climatice și a 
biodiversității și să specifice ceea ce se înțelege prin consiliere privind dezvoltarea durabilă a 
activității economice. De aceea, se propune să se treacă de la domeniul consultativ 
obligatoriu la cel opțional de la alineatul (3).

Amendamentul 230
Julie Girling, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dezvoltarea durabilă a activității 
economice a fermelor mici, astfel cum 
sunt definite de statele membre, și cel 
puțin a fermelor care participă la schema 
pentru micii fermieri menționată în 

eliminat
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titlul V din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx[DP].

Or. en

Justificare

Pentru a permite statelor membre să își adapteze serviciile de consiliere agricolă la situațiile 
lor specifice, cerințele de la alineatul (2) litera (d) ar trebui să se afle la alineatul (3).

Amendamentul 231
Robert Dušek

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dezvoltarea durabilă a activității 
economice a fermelor mici, astfel cum 
sunt definite de statele membre, și cel 
puțin a fermelor care participă la schema 
pentru micii fermieri menționată în 
titlul V din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx[DP].

eliminat

Or. en

Amendamentul 232
Peter Jahr, Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dezvoltarea durabilă a activității 
economice a fermelor mici, astfel cum 
sunt definite de statele membre, și cel 
puțin a fermelor care participă la schema 
pentru micii fermieri menționată în 
titlul V din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx[DP].

eliminat
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Or. de

Amendamentul 233
George Lyon, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dezvoltarea durabilă a activității 
economice a fermelor mici, astfel cum 
sunt definite de statele membre, și cel 
puțin a fermelor care participă la schema 
pentru micii fermieri menționată în 
titlul V din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx[DP].

eliminat

Or. en

Justificare

Ar trebui să nu existe nicio discriminare între exploatațiile mici și alte exploatații în ceea ce 
privește accesul la consiliere economică.

Amendamentul 234
Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dezvoltarea durabilă a activității 
economice a fermelor mici, astfel cum 
sunt definite de statele membre, și cel 
puțin a fermelor care participă la schema 
pentru micii fermieri menționată în 
titlul V din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx[DP].

eliminat

Or. en
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Amendamentul 235
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dezvoltarea durabilă a activității 
economice a fermelor mici, astfel cum 
sunt definite de statele membre, și cel 
puțin a fermelor care participă la schema 
pentru micii fermieri menționată în 
titlul V din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx[DP].

eliminat

Or. en

Amendamentul 236
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dezvoltarea durabilă a activității 
economice a fermelor mici, astfel cum 
sunt definite de statele membre, și cel 
puțin a fermelor care participă la schema 
pentru micii fermieri menționată în 
titlul V din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx[DP].

eliminat

Or. es

Amendamentul 237
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dezvoltarea durabilă a activității 
economice a fermelor mici, astfel cum 
sunt definite de statele membre, și cel 
puțin a fermelor care participă la schema 
pentru micii fermieri menționată în 
titlul V din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx[DP].

eliminat

Or. en

Amendamentul 238
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dezvoltarea durabilă a activității 
economice a fermelor mici, astfel cum sunt 
definite de statele membre, și cel puțin a 
fermelor care participă la schema pentru 
micii fermieri menționată în titlul V din 
Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[DP].

(d) performanța de mediu și dezvoltarea 
durabilă a activității economice a fermelor 
mici, astfel cum sunt definite de statele 
membre, și cel puțin a fermelor care 
participă la schema pentru micii fermieri 
menționată în titlul V din 
Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[DP].

Or. en

Amendamentul 239
Satu Hassi, Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dezvoltarea durabilă a activității 
economice a fermelor mici, astfel cum sunt 
definite de statele membre, și cel puțin a 
fermelor care participă la schema pentru 

(d) performanța de mediu și dezvoltarea 
durabilă a activității economice a fermelor 
mici, astfel cum sunt definite de statele 
membre, și cel puțin a fermelor care 
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micii fermieri menționată în titlul V din 
Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[DP].

participă la schema pentru micii fermieri 
menționată în titlul V din 
Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[DP].

Or. en

Amendamentul 240
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) promovarea și punerea în aplicare a 
principiilor referitoare la contabilizare, 
antreprenoriat și gestionarea sustenabilă 
a resurselor economice;

Or. pl

Amendamentul 241
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) performanța de mediu și dezvoltarea 
durabilă a activității economice a 
agriculturii ecologice, cel puțin la 
standardele menționate în 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

Or. en

Justificare

Trecerea la agricultura ecologică reprezintă un angajament care adesea impune dobândirea 
de cunoștințe și expertiză noi, prin urmare, măsurile privind agricultura ecologică ar trebui 
incluse în mod explicit în sistemele de consiliere agricolă ale tuturor statelor membre, cel 
puțin la nivelul standardelor din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 privind producția 
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ecologică (deoarece unele standarde privind producția ecologică merg mai departe).

Amendamentul 242
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) performanța de mediu și dezvoltarea 
durabilă a activității economice a
agriculturii ecologice, cel puțin astfel cum 
sunt menționate în Regulamentul (CE) 
nr. 834/2007.

Or. en

Amendamentul 243
Satu Hassi, Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) performanța de mediu și dezvoltarea 
durabilă a activității economice a 
agriculturii ecologice, astfel cum sunt 
menționate în Regulamentul (CE) 
nr. 834/2007.

Or. en

Justificare

Trecerea la agricultura ecologică reprezintă un angajament care adesea impune dobândirea 
de cunoștințe și expertiză noi, asigurând totodată efecte pozitive recunoscute asupra 
mediului. Prin urmare, măsurile privind agricultura ecologică ar trebui incluse în mod 
explicit în sistemele de consiliere agricolă ale tuturor statelor membre, cel puțin la nivelul 
standardelor din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 privind producția ecologică.
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Amendamentul 244
Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) măsuri agricole, de mediu și 
climatice, astfel cum sunt prevăzute la 
articolul 29 din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx [RD].

Or. en

Amendamentul 245
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) opțiunile aflate la dispoziția 
fermierilor pentru gestionare eficace a 
riscurilor economice și de mediu.

Or. en

Amendamentul 246
Julie Girling, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dezvoltarea durabilă a activității 
economice a exploatațiilor, altele decât 
cele menționate la alineatul (2) litera (d);

(a) dezvoltarea durabilă a activității 
economice a fermelor mici, astfel cum 
sunt definite de statele membre, a 
fermelor care participă la schema pentru 
micii fermieri menționată la titlul V din 
Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[DP] și a 
altor exploatații;
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Or. en

Justificare

Pentru a permite statelor membre să își adapteze serviciile de consiliere agricolă la situațiile 
lor specifice, cerințele de la alineatul (2) litera (d) ar trebui să se afle la alineatul (3).

Amendamentul 247
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dezvoltarea durabilă a activității 
economice a exploatațiilor, altele decât 
cele menționate la alineatul (2) litera (d);

(a) dezvoltarea durabilă a activității 
economice a fermelor mici, astfel cum 
sunt definite de statele membre, a 
fermelor care participă la schema pentru 
micii fermieri menționată la titlul V din 
Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[DP] și a 
altor exploatații;

Or. en

Amendamentul 248
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dezvoltarea durabilă a activității 
economice a exploatațiilor, altele decât 
cele menționate la alineatul (2) litera (d);

(a) dezvoltarea durabilă a activității 
economice a fermelor mici, astfel cum 
sunt definite de statele membre, a 
fermelor care participă la schema pentru 
micii fermieri menționată la titlul V din 
Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[DP] și a 
altor exploatații;

Or. en
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Amendamentul 249
George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dezvoltarea durabilă a activității 
economice a exploatațiilor, altele decât 
cele menționate la alineatul (2) litera (d);

(a) dezvoltarea durabilă a activității 
economice a fermelor, inclusiv 
modernizarea fermelor, consolidarea 
competitivității, integrarea sectorială, 
orientarea către inovare și piață;

Or. en

Amendamentul 250
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dezvoltarea durabilă a activității 
economice a exploatațiilor, altele decât 
cele menționate la alineatul (2) litera (d)

(a) dezvoltarea durabilă a activității 
economice a exploatațiilor.

Or. es

Justificare

Este necesar să se concretizeze acțiunile asociate cu atenuarea schimbărilor climatice și a 
biodiversității și să specifice ceea ce se înțelege prin consiliere privind dezvoltarea durabilă a
activității economice. De aceea, se propune să se treacă de la domeniul consultativ 
obligatoriu la cel opțional de la alineatul (3).

Amendamentul 251
Robert Dušek

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dezvoltarea durabilă a activității 
economice a exploatațiilor, altele decât 
cele menționate la alineatul (2) litera (d);

(a) dezvoltarea durabilă a activității 
economice a exploatațiilor;

Or. en

Amendamentul 252
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dezvoltarea durabilă a activității 
economice a exploatațiilor, altele decât 
cele menționate la alineatul (2) litera (d);

(a) dezvoltarea durabilă a activității 
economice a exploatațiilor;

Or. en

Amendamentul 253
Spyros Danellis

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dezvoltarea durabilă a activității 
economice a exploatațiilor, altele decât 
cele menționate la alineatul (2) litera (d);

(a) performanța de mediu și dezvoltarea 
durabilă a activității economice a 
exploatațiilor, altele decât cele menționate 
la alineatul (2) litera (d);

Or. en

Amendamentul 254
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dezvoltarea durabilă a activității 
economice a exploatațiilor, altele decât 
cele menționate la alineatul (2) litera (d);

(a) dezvoltarea durabilă a activității 
economice a exploatațiilor;

Or. es

Justificare

Dezvoltarea durabilă a activității economice a exploatațiilor trebuie să fie o cerință 
opțională.

Amendamentul 255
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dezvoltarea durabilă a activității 
economice a exploatațiilor, altele decât 
cele menționate la alineatul (2) litera (d);

(a) dezvoltarea durabilă a activității 
economice a exploatațiilor;

Or. en

Amendamentul 256
Åsa Westlund, Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dezvoltarea durabilă a activității 
economice a exploatațiilor, altele decât 
cele menționate la alineatul (2) litera (d);

(a) performanța de mediu și dezvoltarea 
durabilă a activității economice a 
exploatațiilor, altele decât cele menționate 
la alineatul (2) literele (c) și (d);

Or. en



PE492.777v02-00 96/184 AM\910033RO.doc

RO

Amendamentul 257
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) promovarea conversiei fermelor și 
diversificarea activității economice a 
acestora, în special în turism, și crearea 
de suprafețe împădurite și de sisteme 
agroforestiere;

Or. pl

Amendamentul 258
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) gestionarea riscului și introducerea 
de acțiuni preventive corespunzătoare cu 
scopul de a aborda dezastrele naturale, 
evenimentele catastrofale și bolile 
animalelor și plantelor;

Or. pl

Amendamentul 259
Julie Girling, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) cerințele sau acțiunile minime din 
domeniul atenuării schimbărilor climatice 
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și al adaptării la acestea, al biodiversității, 
al protecției apelor, al notificării bolilor 
animalelor și plantelor și al inovării, 
astfel cum sunt menționate în anexa I la 
prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Pentru a permite statelor membre să își adapteze serviciile de consiliere agricolă la situațiile 
lor specifice, cerințele de la alineatul (2) litera (c) ar trebui să se afle la alineatul (3).

Amendamentul 260
Robert Dušek

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) cerințele sau acțiunile legate de 
atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea, de biodiversitate, de 
protecția apelor, de notificarea bolilor 
animalelor și plantelor și de inovare, cel 
puțin astfel cum sunt stabilite în anexa I 
la prezentul regulament;

Or. en

Amendamentul 261
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) cerințele sau acțiunile minime din 
domeniul atenuării schimbărilor climatice 
și al adaptării la acestea, al biodiversității, 
al protecției apelor, al notificării bolilor 
animalelor și plantelor și al inovării, 
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astfel cum sunt menționate în anexa I la 
prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 262
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) cerințele sau acțiunile legate de 
atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea, de biodiversitate, de 
protecția apelor, de notificarea bolilor 
animalelor și plantelor, astfel cum sunt 
stabilite în anexa I la prezentul 
regulament, și cele legate de creșterea 
economică ecologică, astfel cum este 
definită la noul articol 18a din 
Regulamentul privind dezvoltarea rurală, 
în conformitate cu măsurile propuse în 
programele de dezvoltare rurală.

Or. en

Amendamentul 263
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) cerințele sau acțiunile minime din 
domeniul atenuării schimbărilor climatice 
și al adaptării la acestea, al biodiversității, 
al protecției apelor, al notificării bolilor 
animalelor și plantelor și al inovării, 
astfel cum sunt menționate în anexa I la 
prezentul regulament.
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Or. en

Amendamentul 264
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) cerințele sau acțiunile legate de 
atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea, de biodiversitate, de 
protecția apelor, de notificarea bolilor 
animalelor și plantelor și de inovare, cel 
puțin astfel cum sunt stabilite în anexa I 
la prezentul regulament;

Or. es

Justificare

Este necesar să se concretizeze acțiunile asociate cu atenuarea schimbărilor climatice și a 
biodiversității și să specifice ceea ce se înțelege prin consiliere privind dezvoltarea durabilă a 
activității economice. De aceea, se propune să se treacă de la domeniul consultativ 
obligatoriu la cel opțional de la alineatul (3).

Amendamentul 265
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) cerințele sau acțiunile legate de 
atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea, de biodiversitate, de 
protecția apelor, de notificarea bolilor 
animalelor și plantelor și de inovare, cel 
puțin astfel cum sunt stabilite în anexa I 
la prezentul regulament;

Or. en
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Amendamentul 266
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) dezvoltarea durabilă a activității 
economice a fermelor mici, astfel cum 
sunt definite de statele membre, și cel 
puțin a fermelor care participă la schema 
pentru micii fermieri menționată în 
titlul V din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx[DP]. 

Or. en

Amendamentul 267
Peter Jahr, Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dezvoltarea durabilă a activității 
economice a fermelor, în conformitate cu 
definiția statelor membre, și cel puțin a 
fermelor care participă la schema pentru 
micii agricultori menționată la titlul V din 
Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx [DP].

Or. de

Amendamentul 268
Robert Dušek

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera bb (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) dezvoltarea durabilă a activității 
economice a fermelor mici, astfel cum 
sunt definite de statele membre, și cel 
puțin a fermelor care participă la schema 
pentru micii fermieri menționată în 
titlul V din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx[DP].

Or. en

Amendamentul 269
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) dezvoltarea durabilă a activității 
economice a fermelor mici, astfel cum 
sunt definite de statele membre, și cel 
puțin a fermelor care participă la schema 
pentru micii fermieri menționată în 
titlul V din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx[DP].

Or. en

Amendamentul 270
Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dezvoltarea durabilă a activității 
economice a fermelor mici, astfel cum 
sunt definite de statele membre și care 
participă la schema pentru micii fermieri 
menționată în titlul V din 
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Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[DP].

Or. en

Amendamentul 271
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) practicile agricole benefice pentru 
climă și mediu stabilite în titlul III 
capitolul 2 din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx [DP] și întreținerea suprafeței 
agricole menționată la articolul 4 
alineatul (1) litera (c) din 
Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx [DP];

Or. en

Amendamentul 272
Robert Dušek

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre asigură separarea dintre 
consiliere și control. În acest sens și fără a 
aduce atingere legislației naționale privind 
accesul public la documente, statele 
membre se asigură că organismele 
desemnate menționate la articolul 12 nu 
dezvăluie informații și date cu caracter 
personal sau individual pe care le obțin în 
cadrul activității de consiliere altor 
persoane decât beneficiarul care 
administrează ferma în cauză, cu excepția 
cazului în care constată, în cadrul activității 
lor, o neregulă sau o încălcare a normelor 
vizată de o obligație prevăzută de legislația 

(2) Statele membre asigură separarea dintre 
consiliere și control. În acest sens și fără a 
aduce atingere legislației naționale privind 
accesul public la documente, statele 
membre se asigură că organismele 
desemnate menționate la articolul 12 nu 
dezvăluie informații și date cu caracter 
personal sau individual pe care le obțin în 
cadrul activității de consiliere altor 
persoane decât beneficiarul care 
administrează exploatația în cauză, cu 
excepția unui furnizor de asistență, a 
autorităților de control al sistemului de
consiliere și a cazului în care constată, în 
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Uniunii sau națională de a informa o 
autoritate publică, în special în cazul 
infracțiunilor.

cadrul activității lor, o neregulă sau o 
încălcare a normelor vizată de o obligație 
prevăzută de legislația Uniunii sau 
națională de a informa o autoritate publică, 
în special în cazul infracțiunilor.

Or. en

Amendamentul 273
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre asigură separarea dintre 
consiliere și control. În acest sens și fără a 
aduce atingere legislației naționale privind 
accesul public la documente, statele 
membre se asigură că organismele 
desemnate menționate la articolul 12 nu 
dezvăluie informații și date cu caracter 
personal sau individual pe care le obțin în 
cadrul activității de consiliere altor 
persoane decât beneficiarul care 
administrează ferma în cauză, cu excepția 
cazului în care constată, în cadrul activității 
lor, o neregulă sau o încălcare a normelor 
vizată de o obligație prevăzută de legislația 
Uniunii sau națională de a informa o 
autoritate publică, în special în cazul 
infracțiunilor.

(2) Statele membre asigură separarea dintre 
consiliere și control. În acest sens și fără a 
aduce atingere legislației naționale privind 
accesul public la documente, statele 
membre se asigură că organismele 
desemnate menționate la articolul 12 nu 
dezvăluie informații și date cu caracter 
personal sau individual pe care le obțin în 
cadrul activității de consiliere altor 
persoane decât beneficiarul care 
administrează exploatația în cauză, cu 
excepția unui furnizor de asistență, a 
autorităților de control al sistemului de 
consiliere și a cazului în care constată, în 
cadrul activității lor, o neregulă sau o 
încălcare a normelor vizată de o obligație 
prevăzută de legislația Uniunii sau 
națională de a informa o autoritate publică, 
în special în cazul infracțiunilor.

Or. en

Amendamentul 274
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 2
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Textul propuse de Comisie Amendamentul

Totuși, statele membre pot stabili, în 
conformitate cu criterii obiective, 
categoriile de beneficiari care au acces 
prioritar la sistemul de consiliere agricolă. 
Cu toate acestea, statele membre se asigură 
că se acordă prioritate fermierilor al căror 
acces la un serviciu de consiliere diferit de 
sistemul de consiliere agricolă este cel mai 
limitat.

Totuși, statele membre pot stabili, în 
conformitate cu criterii obiective, 
categoriile de beneficiari care au acces 
prioritar la sistemul de consiliere agricolă. 
Cu toate acestea, statele membre se asigură 
că se acordă prioritate fermierilor al căror 
acces la un serviciu de consiliere diferit de 
sistemul de consiliere agricolă este cel mai 
limitat. În plus, trebuie dată prioritate 
rețelelor care funcționează cu mijloace 
limitate și care pot constitui grupurile 
operaționale prevăzute la articolul 62 din 
Regulamentul (UE) nr. XXXXXX 
(regulamentul privind FEADR), care, 
acționând în domeniul inovării, pot face 
parte din PEI (parteneriatul european 
pentru inovare) privind productivitatea și 
caracterul durabil al agriculturii prevăzut 
la articolele 53 și 61 din 
Regulamentul (UE) nr.°XXXXXX 
(Regulamentul privind sprijinul pentru 
dezvoltare rurală acordat din FEADR). 

Or. fr

Amendamentul 275
George Lyon, Marit Paulsen

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Totuși, statele membre pot stabili, în 
conformitate cu criterii obiective, 
categoriile de beneficiari care au acces 
prioritar la sistemul de consiliere agricolă. 
Cu toate acestea, statele membre se asigură 
că se acordă prioritate fermierilor al căror 
acces la un serviciu de consiliere diferit de 
sistemul de consiliere agricolă este cel 
mai limitat.

Totuși, statele membre pot stabili, în 
conformitate cu criterii obiective, 
categoriile de beneficiari care au acces 
prioritar la sistemul de consiliere agricolă. 
Cu toate acestea, statele membre se asigură 
că se acordă prioritate fermierilor care 
participă la măsuri care asigură eficiența 
în materie de carbon, substanțe nutritive 
și/sau energie, descrise la titlul III 
capitolul 2 din Regulamentul (UE) 
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nr. [DP/2012].

Or. en

Justificare

Asimilarea în plățile directe a măsurilor de ecologizare privind eficiența în materie de 
carbon, substanțe nutritive și/sau energie ar trebui asociată accesului prioritar la consiliere 
și accesului prioritar la sprijinirea investițiilor fermierilor care implementează aceste măsuri, 
cu scopul de a crea cercul virtuos care este necesar pentru a realiza o agricultură mai 
eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor. Cu toate acestea, statele membre ar 
trebui să nu discrimineze niciun fel de ferme.

Amendamentul 276
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Totuși, statele membre pot stabili, în 
conformitate cu criterii obiective, 
categoriile de beneficiari care au acces 
prioritar la sistemul de consiliere agricolă. 
Cu toate acestea, statele membre se asigură 
că se acordă prioritate fermierilor al căror 
acces la un serviciu de consiliere diferit de 
sistemul de consiliere agricolă este cel mai 
limitat.

Totuși, statele membre pot stabili, pe baza 
unor criterii de mediu, economice și 
sociale, categoriile de beneficiari care au 
acces prioritar la sistemul de consiliere 
agricolă. Cu toate acestea, statele membre 
se asigură că se acordă prioritate 
fermierilor al căror acces la un serviciu de 
consiliere diferit de sistemul de consiliere 
agricolă este cel mai limitat.

Or. en

Amendamentul 277
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Totuși, statele membre pot stabili, în 
conformitate cu criterii obiective, 

Totuși, statele membre pot stabili, în 
conformitate cu criterii obiective, 



PE492.777v02-00 106/184 AM\910033RO.doc

RO

categoriile de beneficiari care au acces 
prioritar la sistemul de consiliere agricolă.
Cu toate acestea, statele membre se 
asigură că se acordă prioritate fermierilor
al căror acces la un serviciu de consiliere 
diferit de sistemul de consiliere agricolă 
este cel mai limitat.

categoriile de beneficiari care au acces 
prioritar la sistemul de consiliere agricolă, 
dintr-o astfel de categorie fac parte 
fermierii al căror acces la un serviciu de 
consiliere diferit de sistemul de consiliere 
agricolă este cel mai limitat.

Or. en

Justificare

Scopul este de a clarifica prezentul paragraf.

Amendamentul 278
Robert Dušek

Propunere de regulament
Articolul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15 eliminat
Competențele Comisiei
(1) Pentru a se garanta funcționarea 
adecvată a sistemului de consiliere 
agricolă, se deleagă Comisiei competența 
de a adopta acte delegate în conformitate 
cu articolul 111 privind dispoziții pentru 
operaționalizarea deplină a sistemului 
respectiv. Dispozițiile respective se pot 
referi, printre altele, la criteriile de 
accesibilitate pentru fermieri.
(2) Prin acte de punere în aplicare, 
Comisia poate să adopte norme privind 
punerea în aplicare uniformă a sistemului 
de consiliere agricolă. Respectivele acte 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 112 alineatul (3).

Or. en
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Amendamentul 279
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a se garanta funcționarea 
adecvată a sistemului de consiliere 
agricolă, se deleagă Comisiei competența 
de a adopta acte delegate în conformitate 
cu articolul 111 privind dispoziții pentru 
operaționalizarea deplină a sistemului 
respectiv. Dispozițiile respective se pot 
referi, printre altele, la criteriile de 
accesibilitate pentru fermieri.

eliminat

Or. en

Amendamentul 280
Spyros Danellis

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a se garanta funcționarea 
adecvată a sistemului de consiliere 
agricolă, se deleagă Comisiei competența 
de a adopta acte delegate în conformitate 
cu articolul 111 privind dispoziții pentru 
operaționalizarea deplină a sistemului 
respectiv. Dispozițiile respective se pot 
referi, printre altele, la criteriile de 
accesibilitate pentru fermieri.

(1) Pentru a se garanta funcționarea 
adecvată a sistemului de consiliere 
agricolă, se deleagă Comisiei competența 
de a adopta acte delegate în conformitate 
cu articolul 111 privind dispoziții pentru 
operaționalizarea deplină a sistemului 
respectiv. Dispozițiile respective se pot 
referi, printre altele, la criteriile de 
accesibilitate pentru fermieri, precum și la 
criteriile minime de calificare a 
organismelor desemnate pentru sistemul 
de consiliere agricolă.

Or. en
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Amendamentul 281
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin acte de punere în aplicare, 
Comisia poate să adopte norme privind 
punerea în aplicare uniformă a sistemului 
de consiliere agricolă. Respectivele acte 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 112 alineatul (3).

eliminat

Or. en

Amendamentul 282
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care legislația Uniunii 
prevede reducerea sumelor față de 
cuantumul menționat la alineatul (1), 
Comisia stabilește, prin acte de punere în 
aplicare, soldul net disponibil pentru 
cheltuielile FEGA pe baza datelor 
menționate în legislația respectivă.

(2) În cazul în care legislația Uniunii 
prevede reducerea sumelor față de 
cuantumul menționat la alineatul (1), se 
deleagă Comisiei competența de a stabili, 
prin actele delegate prevăzute la 
articolul 111, soldul net disponibil pentru 
cheltuielile FEGA pe baza datelor 
menționate în legislația respectivă.

Or. de

Amendamentul 283
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 19 – paragraful 1
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Textul propuse de Comisie Amendamentul

Nu sunt suportate din fond cheltuielile 
aferente costurilor administrative și de 
personal efectuate de statele membre și de 
beneficiarii ajutoarelor finanțate din 
FEGA.

Costurile efectuate de statele membre 
pentru acțiunile necesare în vederea 
menținerii și dezvoltării de metode și 
mijloace tehnice de informare, 
interconectare, monitorizare și control al 
gestionării financiare a fondurilor 
utilizate pentru finanțarea politicii 
agricole comune sunt suportate din FEGA
în proporție de maximum 2 % din 
pachetul financiar prevăzut la articolul 7 
din Regulamentul (UE) [PD].

Or. it

Amendamentul 284
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 19 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu sunt suportate din fond cheltuielile 
aferente costului de personalul efectuate 
de statele membre și de beneficiarii 
ajutoarelor finanțate de FEGA.

Or. it

Amendamentul 285
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 21 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia furnizează respectivele imagini 
satelitare în mod gratuit organismelor de 
control sau furnizorilor de servicii 
autorizați de respectivele organisme pentru 

Comisia și/sau statele membre
achiziționează respectivele imagini 
satelitare pe care le furnizează în mod 
gratuit organismelor de control sau 
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a le reprezenta. furnizorilor de servicii autorizați de 
respectivele organisme pentru a le 
reprezenta.

Or. it

Amendamentul 286
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 21 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia rămâne proprietara imaginilor și 
le va recupera după încheierea activității. 
De asemenea, Comisia poate prevedea 
desfășurarea unor activități în vederea 
îmbunătățirii tehnicilor și a metodelor de 
lucru legate de inspectarea suprafețelor 
agricole cu ajutorul teledetecției.

Comisia și/sau statele membre rămân 
proprietarii imaginilor. De asemenea, ele 
pot prevedea desfășurarea unor activități în 
vederea îmbunătățirii tehnicilor și a 
metodelor de lucru legate de inspectarea 
suprafețelor agricole cu ajutorul 
teledetecției.

Or. it

Amendamentul 287
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul măsurilor finanțate în temeiul 
articolului 6 litera (c) este de a oferi 
Comisiei mijloacele necesare pentru 
gestionarea piețelor agricole ale Uniunii 
într-un context global, de a asigura 
monitorizarea agroeconomică a terenurilor 
agricole și a stării culturilor, astfel încât să 
poată fi făcute estimări, mai ales în ceea ce 
privește randamentul și producția agricolă, 
de a permite accesul partajat la aceste 
estimări în context internațional, de 

Scopul măsurilor finanțate în temeiul 
articolului 6 litera (c) este de a oferi 
Comisiei mijloacele necesare pentru 
gestionarea piețelor agricole ale Uniunii 
într-un context mondial, de a asigura 
monitorizarea agroeconomică și 
agroecologică a terenurilor agricole și 
forestiere și a stării bazei de resurse 
agricole și a culturilor, astfel încât să poată 
fi făcute estimări, de exemplu, în ceea ce 
privește randamentul, eficiența din punct 
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exemplu în cadrul inițiativelor coordonate 
de organizațiile Națiunilor Unite sau de 
alte agenții internaționale, de a contribui la 
transparența piețelor mondiale și de a 
asigura monitorizarea tehnologică a 
sistemului agrometeorologic.

de vedere al utilizării resurselor și 
producția agricolă pe termen lung, de a 
permite accesul partajat la aceste estimări 
în context internațional, de exemplu în 
cadrul inițiativelor coordonate de 
organizațiile Națiunilor Unite sau de alte 
agenții internaționale, de a contribui la 
transparența piețelor mondiale și de a 
asigura monitorizarea tehnologică a 
sistemului agrometeorologic.

Or. en

Justificare

Având în vedere că sistemele de producție alimentară se bazează pe resurse naturale 
epuizabile, precum solul, este nevoie să asigurăm accesul la date privind respectivele resurse, 
pentru a putea evalua cât de bine întâmpină politica reformată provocările privind 
securitatea alimentară pe termen lung. Prin urmare, este vorba despre evaluarea raportului 
calitate/preț pentru finanțele publice. Datele ar trebui să acopere, de asemenea, terenurile 
agroforestiere, deoarece acestea prezintă provocări majore în ceea ce privește schimbările 
climatice, incendiile de pădure etc.

Amendamentul 288
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile finanțate în temeiul articolului 6 
litera (c) vizează colectarea sau 
achiziționarea datelor necesare pentru 
punerea în aplicare și monitorizarea 
politicii agricole comune, inclusiv a datelor 
obținute prin satelit și a datelor 
meteorologice, crearea unei infrastructuri 
de date spațiale și a unui site web, 
realizarea unor studii specifice referitoare 
la condițiile climatice și actualizarea 
modelelor agrometeorologice și 
econometrice. Dacă este nevoie, măsurile 
respective sunt realizate în colaborare cu 
laboratoarele și organismele naționale.

Măsurile finanțate în temeiul articolului 6 
litera (c) vizează colectarea sau 
achiziționarea datelor necesare pentru 
punerea în aplicare și monitorizarea 
politicii agricole comune, inclusiv a datelor 
obținute prin satelit și a datelor 
meteorologice, crearea unei infrastructuri 
de date spațiale și a unui site web, 
realizarea unor studii specifice referitoare 
la condițiile climatice, monitorizarea 
sănătății și a funcționalității solului, de 
exemplu, LUCAS – Anchetă-cadru 
statistică privind suprafața de teren 
utilizată/acoperită, și actualizarea 
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modelelor agrometeorologice și 
econometrice. Dacă este nevoie, măsurile 
respective sunt realizate în colaborare cu 
laboratoarele și organismele naționale.

Or. en

Justificare

Dacă această reformă lansează investirea finanțelor publice într-o schimbare de paradigmă 
din cadrul sistemelor de producție alimentară, atunci, având în vedere că aceste sisteme se 
bazează pe resurse naturale epuizabile, precum solul, este nevoie să asigurăm accesul la date 
privind respectivele resurse, pentru a putea evalua cât de bine întâmpină politica reformată 
provocările privind securitatea alimentară pe termen lung, prin urmare, este vorba despre 
evaluarea raportului calitate/preț pentru finanțele publice.

Amendamentul 289
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a se asigura respectarea 
plafoanelor anuale stabilite de 
Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx [CFM] 
pentru finanțarea cheltuielilor legate de 
piață și a plăților directe, se stabilește o rată 
de ajustare a plăților directe atunci când 
previziunile privind finanțarea măsurilor 
finanțate în cadrul subplafonului în cauză 
pentru un anumit exercițiu financiar arată 
că vor fi depășite plafoanele anuale 
aplicabile.

(1) Pentru a se asigura respectarea 
plafoanelor anuale stabilite de 
Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx [CFM] 
pentru finanțarea cheltuielilor legate de 
piață și a plăților directe, se stabilește o rată 
de ajustare a plăților directe atunci când 
previziunile privind finanțarea măsurilor 
finanțate în cadrul subplafonului în cauză 
pentru un anumit exercițiu financiar arată 
că vor fi depășite plafoanele anuale 
aplicabile, având în vedere o marjă de 
300 000 000 de euro sub respectivul 
plafon.

Or. en

Justificare

Marja actuală de 300 de milioane de euro sub plafonul FEGA există pentru a acționa ca o 
zonă de siguranță în gestionarea bugetului FEGA și ar trebui evitată desființarea acestui 
mecanism.
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Amendamentul 290
Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Până la 1 decembrie, la propunerea 
Comisiei, pe baza noilor informații pe 
care le deține, Consiliul poate adapta rata 
de ajustare pentru plățile directe stabilită în 
conformitate cu alineatul (2) sau (3).

(4) În cazul în care sunt puse la dispoziție 
informații noi și fundamentale, după 
adoptarea deciziei menționate la 
alineatele (2) și (3), pe baza acestor 
informații, Comisia poate adapta, până la
1 decembrie, rata de ajustare pentru plățile 
directe stabilită în conformitate cu 
alineatul (2) sau (3), prin acte de punere în 
aplicare, fără a aplica procedura 
menționată la articolul 112 alineatele (2) 
sau (3).

Or. de

Amendamentul 291
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Înaintea aplicării prezentului articol, 
trebuie să se țină cont în primul rând de 
cuantumul autorizat de autoritatea 
bugetară pentru rezerva pentru situații de 
criză în sectorul agricol menționată la 
punctul 14 din Acordul interinstituțional 
dintre Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie privind cooperarea în chestiuni 
bugetare și buna gestiune financiară.

eliminat

Or. de
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Amendamentul 292
Julie Girling, Richard Ashworth, James Nicholson, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Înaintea aplicării prezentului articol, 
trebuie să se țină cont în primul rând de 
cuantumul autorizat de autoritatea 
bugetară pentru rezerva pentru situații de 
criză în sectorul agricol menționată la 
punctul 14 din Acordul interinstituțional 
dintre Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie privind cooperarea în chestiuni 
bugetare și buna gestiune financiară.

eliminat

Or. en

Justificare

Nu ar trebui să existe cheltuieli extrabugetare. Dacă apare vreo situație de criză, ar trebui 
completat bugetul, prin urmare, alineatul (6) al prezentului articol nu mai este necesar.

Amendamentul 293
Alfreds Rubiks

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Înaintea aplicării prezentului articol, 
trebuie să se țină cont în primul rând de 
cuantumul autorizat de autoritatea 
bugetară pentru rezerva pentru situații de 
criză în sectorul agricol menționată la 
punctul 14 din Acordul interinstituțional 
dintre Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie privind cooperarea în chestiuni 
bugetare și buna gestiune financiară.

eliminat

Or. lv
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Amendamentul 294
Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Înaintea aplicării prezentului articol, 
trebuie să se țină cont în primul rând de
cuantumul autorizat de autoritatea 
bugetară pentru rezerva pentru situații de 
criză în sectorul agricol menționată la 
punctul 14 din Acordul interinstituțional 
dintre Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie privind cooperarea în chestiuni 
bugetare și buna gestiune financiară.

(6) Înaintea prezentării propunerii 
menționate la alineatul (2), Comisia 
examinează dacă sunt îndeplinite 
condițiile în vederea mobilizării
cuantumului pentru rezerva pentru situații 
de criză în sectorul agricol menționată la 
punctul 14 din Acordul interinstituțional 
dintre Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie privind cooperarea în chestiuni 
bugetare și buna gestiune financiară și, în 
caz afirmativ, prezintă o propunere în 
acest sens.

Or. de

Justificare

Trebuie asigurat faptul că disciplina financiară nu este utilizată ca substituent pentru rezerva 
pentru gestionarea situațiilor de criză, în cazul în care evoluțiile extraordinare de pe piață 
conduc la creșterea cheltuielilor estimate pentru măsurile menționate la articolul 159 din 
Regulamentul privind OCP unică.

Amendamentul 295
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care, la întocmirea 
proiectului de buget pentru exercițiul 
financiar N, se pare că există riscul ca 
suma menționată la articolul 16 pentru 
exercițiul financiar N să fie depășită, 
Comisia propune Parlamentului European 
și Consiliului sau Consiliului măsurile 
necesare pentru a se asigura respectarea 

(2) În cazul în care, la întocmirea 
proiectului de buget pentru exercițiul 
financiar N, se pare că există riscul ca 
suma menționată la articolul 16 pentru 
exercițiul financiar N să fie depășită, având 
în vedere marja prevăzută la articolul 25 
alineatul (1) din prezentul regulament, 
Comisia propune Parlamentului European 
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cuantumului respectiv. și Consiliului sau Consiliului măsurile 
necesare pentru a se asigura respectarea 
cuantumului respectiv.

Or. en

Justificare

În conformitate cu modificarea articolului 25 alineatul (1) privind reintroducerea marjei sub 
plafonul FEGA, ar trebui, de asemenea, reintrodusă o trimitere în articolul 26 alineatul (2) 
conform actualului Regulament (CE) nr. 1290/2005.

Amendamentul 296
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În orice moment, în cazul în care 
consideră că există riscul ca suma 
menționată la articolul 16 să fie depășită și 
că nu poate lua măsuri adecvate pentru a 
remedia situația prin competențele sale, 
Comisia propune alte măsuri în vederea 
asigurării respectării cuantumului 
respectiv. Respectivele măsuri se adoptă de 
către Consiliu pe baza articolului 43 
alineatul (3) din tratat sau de către 
Parlamentul European și Consiliu pe baza 
articolului 43 alineatul (2) din tratat.

(3) În orice moment, în cazul în care 
consideră că există riscul ca suma 
menționată la articolul 16 să fie depășită și 
că nu poate lua măsuri adecvate pentru a 
remedia situația prin competențele sale, 
Comisia propune alte măsuri în vederea 
asigurării respectării cuantumului 
respectiv. Respectivele măsuri se adoptă de 
către Parlamentul European și Consiliu pe 
baza articolului 43 alineatul (2) din tratat.

Or. de

Amendamentul 297
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Articolul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29 eliminat
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Excluderea dublei finanțări
Fără a se aduce atingere eligibilității 
pentru sprijin în temeiul articolului 30 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) 
nr. RD/xxx, cheltuielile finanțate în 
cadrul FEADR nu fac obiectul niciunei 
alte finanțări din bugetul UE.

Or. pl

Justificare

Aduce textul în concordanță cu modificările efectuate la titlul II partea 1 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [RD] și la articolul 100 din prezentul regulament. Fondurile 
neutilizate din cadrul sistemelor de ajutor direct și cuantumurile rezultate din aplicarea 
reducerilor și excluderilor pot fi alocate de către statele membre în vederea utilizării ca 
sprijin suplimentar pentru măsurile finanțate prin FEADR.

Amendamentul 298
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a se aduce atingere eligibilității pentru 
sprijin în temeiul articolului 30 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) 
nr. RD/xxx, cheltuielile finanțate în cadrul 
FEADR nu fac obiectul niciunei alte 
finanțări din bugetul UE.

Fără a se aduce atingere eligibilității pentru 
sprijin în temeiul titlului III capitolul 2 din 
Regulamentul (UE) nr. DP/2012 și al 
articolului 30 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. RD/xxx, 
cheltuielile finanțate în cadrul FEADR nu 
fac obiectul niciunei alte finanțări din 
bugetul UE.

Or. en

Amendamentul 299
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 29
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a se aduce atingere eligibilității 
pentru sprijin în temeiul articolului 30 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) 
nr. RD/xxx, cheltuielile finanțate în cadrul 
FEADR nu fac obiectul niciunei alte 
finanțări din bugetul UE.

Cu excepția sprijinului în temeiul 
articolului 29 și articolului 30 din 
Regulamentul FEADR/2012, realizat fără 
a aduce atingere plăților în conformitate 
cu titlul III articolul II din Regulamentul
DP/2012, cheltuielile finanțate în cadrul 
FEADR nu fac obiectul niciunei alte 
finanțări din bugetul UE.

Or. de

Amendamentul 300
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a se aduce atingere eligibilității pentru 
sprijin în temeiul articolului 30 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) 
nr. RD/xxx, cheltuielile finanțate în cadrul 
FEADR nu fac obiectul niciunei alte 
finanțări din bugetul UE.

Fără a se aduce atingere eligibilității pentru 
sprijin în temeiul articolului 29 și al
articolului 30 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. RD/xxx, 
cheltuielile finanțate în cadrul FEADR nu 
fac obiectul niciunei alte finanțări din 
bugetul UE.

Or. en

Justificare

Prezenta adăugare permite programelor agricole și de mediu să se califice automat pentru 
plăți de ecologizare în temeiul noului regim din cadrul pilonului I.

Amendamentul 301
Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 29
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a se aduce atingere eligibilității pentru 
sprijin în temeiul articolului 30 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) 
nr. RD/xxx, cheltuielile finanțate în cadrul 
FEADR nu fac obiectul niciunei alte 
finanțări din bugetul UE.

Fără a se aduce atingere eligibilității pentru 
sprijin în temeiul articolului 29 
alineatul (2) și articolului 30 alineatul (2) 
din Regulamentul (UE) nr. RD/xxx, 
cheltuielile finanțate în cadrul FEADR nu 
fac obiectul niciunei alte finanțări din 
bugetul UE.

Or. de

Justificare

Măsurile în conformitate cu articolul 29 din Regulamentul (UE) FEADR/2012 trebuie să fie, 
de asemenea, eligibile în calitate de măsuri din Regulamentul (UE) DP/2012.

Amendamentul 302
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În urma deciziei sale de aprobare a
programului, Comisia plătește un cuantum 
inițial de prefinanțare pentru întreaga 
perioadă de programare. Acest cuantum 
inițial de prefinanțare reprezintă 4 % din 
contribuția FEADR la programul respectiv. 
Suma poate fi împărțită în maximum trei 
tranșe, în funcție de disponibilitatea 
bugetară. Prima tranșă reprezintă 2 % din 
contribuția FEADR la programul în cauză.

(1) În urma deciziei sale de aprobare a 
programului, Comisia plătește un cuantum 
inițial de prefinanțare pentru întreaga 
perioadă de programare. Acest cuantum 
inițial de prefinanțare reprezintă 7 % din 
contribuția FEADR la programul respectiv. 
Suma poate fi împărțită în maximum trei 
tranșe, în funcție de disponibilitatea 
bugetară. Prima tranșă reprezintă 2 % din 
contribuția FEADR la programul în cauză.

Or. es

Justificare

Procentul de 7 % se ajustează într-un mod mai adecvat la ritmul plăților anticipate, al 
plăților și al rambursărilor, astfel încât să determine un efort mai mic al trezoreriei pentru 
statele membre.
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Amendamentul 303
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În urma deciziei sale de aprobare a 
programului, Comisia plătește un cuantum 
inițial de prefinanțare pentru întreaga 
perioadă de programare. Acest cuantum 
inițial de prefinanțare reprezintă 4 % din 
contribuția FEADR la programul respectiv. 
Suma poate fi împărțită în maximum trei 
tranșe, în funcție de disponibilitatea 
bugetară. Prima tranșă reprezintă 2 % din 
contribuția FEADR la programul în cauză.

(1) În urma deciziei sale de aprobare a 
programului de dezvoltare rurală, Comisia 
plătește statului membru un cuantum 
inițial de prefinanțare pentru întreaga 
perioadă de programare. Acest cuantum 
inițial de prefinanțare reprezintă 7 % din 
contribuția FEADR la programul respectiv. 
Suma poate fi împărțită în maximum trei 
tranșe, în funcție de disponibilitatea 
bugetară. Prima tranșă reprezintă 2 % din 
contribuția FEADR la programul în cauză.

Or. de

Amendamentul 304
Robert Dušek

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În urma deciziei sale de aprobare a 
programului, Comisia plătește un cuantum 
inițial de prefinanțare pentru întreaga 
perioadă de programare. Acest cuantum 
inițial de prefinanțare reprezintă 4 % din 
contribuția FEADR la programul respectiv. 
Suma poate fi împărțită în maximum trei 
tranșe, în funcție de disponibilitatea 
bugetară. Prima tranșă reprezintă 2 % din 
contribuția FEADR la programul în cauză.

(1) În urma deciziei sale de aprobare a 
programului, Comisia plătește un cuantum 
inițial de prefinanțare pentru întreaga 
perioadă de programare. Acest cuantum 
inițial de prefinanțare reprezintă 7 % din 
contribuția FEADR la programul respectiv. 
Suma poate fi împărțită în maximum trei 
tranșe, în funcție de disponibilitatea 
bugetară. Prima tranșă reprezintă 2 % din 
contribuția FEADR la programul în cauză.

Or. en
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Amendamentul 305
Alfreds Rubiks

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În urma deciziei sale de aprobare a 
programului, Comisia plătește un cuantum 
inițial de prefinanțare pentru întreaga 
perioadă de programare. Acest cuantum 
inițial de prefinanțare reprezintă 4 % din 
contribuția FEADR la programul respectiv. 
Suma poate fi împărțită în maximum trei 
tranșe, în funcție de disponibilitatea 
bugetară. Prima tranșă reprezintă 2 % din 
contribuția FEADR la programul în cauză.

(1) În urma deciziei sale de aprobare a 
programului, Comisia plătește un cuantum 
inițial de prefinanțare pentru întreaga 
perioadă de programare. Acest cuantum 
inițial de prefinanțare reprezintă 7 % din 
contribuția FEADR la programul respectiv. 
Suma poate fi împărțită în maximum trei 
tranșe, în funcție de disponibilitatea 
bugetară. Prima tranșă reprezintă 2 % din 
contribuția FEADR la programul în cauză.

Or. lv

Amendamentul 306
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În urma deciziei sale de aprobare a 
programului, Comisia plătește un cuantum 
inițial de prefinanțare pentru întreaga 
perioadă de programare. Acest cuantum 
inițial de prefinanțare reprezintă 4 % din 
contribuția FEADR la programul respectiv. 
Suma poate fi împărțită în maximum trei 
tranșe, în funcție de disponibilitatea 
bugetară. Prima tranșă reprezintă 2 % din 
contribuția FEADR la programul în cauză.

(1) În urma deciziei sale de aprobare a 
programului, Comisia plătește un cuantum 
inițial de prefinanțare pentru întreaga 
perioadă de programare. Acest cuantum 
inițial de prefinanțare reprezintă 7 % din 
contribuția FEADR la programul respectiv. 
Suma poate fi împărțită în maximum trei 
tranșe, în funcție de disponibilitatea 
bugetară. Prima tranșă reprezintă 2 % din 
contribuția FEADR la programul în cauză.

Or. pt

Amendamentul 307
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În urma deciziei sale de aprobare a 
programului, Comisia plătește un cuantum 
inițial de prefinanțare pentru întreaga 
perioadă de programare. Acest cuantum inițial 
de prefinanțare reprezintă 4 % din contribuția 
FEADR la programul respectiv. Suma poate fi 
împărțită în maximum trei tranșe, în funcție de 
disponibilitatea bugetară. Prima tranșă 
reprezintă 2 % din contribuția FEADR la 
programul în cauză.

(1) În urma deciziei sale de aprobare a 
programului, Comisia plătește un cuantum 
inițial de prefinanțare pentru întreaga 
perioadă de programare. Acest cuantum 
inițial de prefinanțare reprezintă 7 % din 
contribuția FEADR la programul respectiv.

Or. es

Amendamentul 308
George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În urma deciziei sale de aprobare a 
programului, Comisia plătește un cuantum 
inițial de prefinanțare pentru întreaga 
perioadă de programare. Acest cuantum 
inițial de prefinanțare reprezintă 4 % din 
contribuția FEADR la programul respectiv. 
Suma poate fi împărțită în maximum trei 
tranșe, în funcție de disponibilitatea 
bugetară. Prima tranșă reprezintă 2 % din 
contribuția FEADR la programul în cauză.

(1) În urma deciziei sale de aprobare a 
programului, Comisia plătește un cuantum 
inițial de prefinanțare pentru întreaga 
perioadă de programare, cu excepția 
cazului în care un stat membru 
înștiințează Comisia în termen de două 
luni cu privire la decizia că nu dorește să 
primească un cuantum inițial. Acest 
cuantum inițial de prefinanțare reprezintă 
4 % din contribuția FEADR la programul 
respectiv. Suma poate fi împărțită în 
maximum trei tranșe, în funcție de 
disponibilitatea bugetară. Prima tranșă 
reprezintă 2 % din contribuția FEADR la 
programul în cauză.

Or. en
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Justificare

Deși numeroase state membre se bazează pe un cuantum inițial pentru a-și începe 
programele, nu toate statele membre sunt în această situație. Ar reduce presiunea exercitată 
asupra bugetului dacă un stat membru care preferă să nu primească un cuantum inițial poate 
să îl refuze, astfel eliberându-se cuantumuri pentru alte state membre care să le primească 
(procentul stabilit la 4 % de Comisie ar putea fi crescut, în aceste condiții).

Amendamentul 309
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În urma deciziei sale de aprobare a 
programului, Comisia plătește un cuantum 
inițial de prefinanțare pentru întreaga 
perioadă de programare. Acest cuantum 
inițial de prefinanțare reprezintă 4 % din 
contribuția FEADR la programul respectiv. 
Suma poate fi împărțită în maximum trei 
tranșe, în funcție de disponibilitatea 
bugetară. Prima tranșă reprezintă 2 % din 
contribuția FEADR la programul în cauză.

(1) În urma deciziei sale de aprobare a 
programului, Comisia plătește un cuantum 
inițial de prefinanțare pentru întreaga 
perioadă de programare, cu excepția 
cazului în care un stat membru 
înștiințează Comisia în termen de două 
luni cu privire la decizia că nu dorește să 
primească un cuantum inițial. Acest 
cuantum inițial de prefinanțare reprezintă 
4 % din contribuția FEADR la programul 
respectiv. Suma poate fi împărțită în 
maximum trei tranșe, în funcție de 
disponibilitatea bugetară. Prima tranșă 
reprezintă 2 % din contribuția FEADR la 
programul în cauză.

Or. en

Justificare

Pentru a reduce presiunea exercitată asupra bugetelor statelor membre, cele care nu necesită 
un cuantum inițial pentru a-și începe programele ar trebui să aibă posibilitatea de a-l refuza, 
permițându-le să își gestioneze mai eficace finanțele pentru dezvoltarea rurală.

Amendamentul 310
Robert Dušek

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În urma deciziei sale de aprobare a 
programului, Comisia plătește un cuantum 
inițial de prefinanțare pentru întreaga 
perioadă de programare. Acest cuantum 
inițial de prefinanțare reprezintă 4 % din 
contribuția FEADR la programul respectiv. 
Suma poate fi împărțită în maximum trei 
tranșe, în funcție de disponibilitatea 
bugetară. Prima tranșă reprezintă 2 % din 
contribuția FEADR la programul în 
cauză.

(1) În urma deciziei sale de aprobare a 
programului, Comisia plătește un cuantum 
inițial de prefinanțare pentru întreaga 
perioadă de programare. Acest cuantum 
inițial de prefinanțare reprezintă 4 % din 
contribuția FEADR la programul respectiv. 
Suma poate fi împărțită în maximum trei 
tranșe, în funcție de disponibilitatea 
bugetară.

Or. en

Amendamentul 311
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În urma deciziei sale de aprobare a 
programului, Comisia plătește un cuantum 
inițial de prefinanțare pentru întreaga 
perioadă de programare. Acest cuantum 
inițial de prefinanțare reprezintă 4 % din 
contribuția FEADR la programul respectiv. 
Suma poate fi împărțită în maximum trei 
tranșe, în funcție de disponibilitatea 
bugetară. Prima tranșă reprezintă 2 % din 
contribuția FEADR la programul în 
cauză.

(1) În urma deciziei sale de aprobare a 
programului, Comisia plătește un cuantum 
inițial de prefinanțare pentru întreaga 
perioadă de programare. Acest cuantum 
inițial de prefinanțare reprezintă 7 % din 
contribuția FEADR la programul respectiv. 
Suma poate fi împărțită în maximum trei 
tranșe, în funcție de disponibilitatea 
bugetară.

Or. en

Amendamentul 312
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre pot decide să nu 
beneficieze de condițiile de prefinanțare, 
astfel cum sunt prevăzute la prezentul 
articol.

Or. en

Amendamentul 313
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1

Textul propuse de Comisie Amendamentul

(1) Se efectuează plăți interimare pentru 
fiecare program de dezvoltare rurală. 
Acestea se calculează prin aplicarea ratei 
de cofinanțare pentru fiecare măsură la 
cheltuielile publice efectuate care țin de 
aceasta.

(1) Se efectuează plăți interimare pentru 
fiecare program de dezvoltare rurală. 
Acestea se calculează prin aplicarea ratei 
de cofinanțare pentru fiecare măsură la 
cheltuielile publice efectuate care țin de 
aceasta și pentru totalul cheltuielilor 
eligibile, publice sau private.

Or. fr

Amendamentul 314
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) transmiterea către Comisie a unei 
declarații de cheltuieli semnată de agenția 
de plăți acreditată, în conformitate cu 
articolul 102 alineatul (1) litera (c);

(a) transmiterea către Comisie a unei 
declarații anuale de cheltuieli semnată de 
agenția de plăți acreditată, în conformitate 
cu articolul 102 alineatul (1) litera (c);

Or. es
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Justificare

S-a propus ca declarațiile de cheltuieli FEADR și de rambursări să urmeze același sistem ca 
FEGA, cum se întâmpla în perioada 2000-2006 cu FEOGA-Garanție (articolele 17 și 18 
pentru FEGA și articolul 35 pentru FEADR), fapt ce va presupune o simplificare a sistemului.

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

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia dezangajează automat orice 
parte a unui angajament bugetar pentru un 
program de dezvoltare rurală care nu a 
fost folosită în scopul prefinanțării sau al 
plăților interimare sau pentru care nu i-a 
fost prezentată nicio declarație de cheltuieli 
care să îndeplinească cerințele stabilite la 
articolul 35 alineatul (3) în privința 
cheltuielilor suportate până la data de 31 
decembrie a celui de al doilea an care 
urmează celui în care s-a făcut 
angajamentul.

(1) Comisia dezangajează automat orice 
parte a unui angajament bugetar pentru un 
stat membru care nu a fost folosită în 
scopul prefinanțării sau al plăților 
interimare sau pentru care nu i-a fost 
prezentată nicio declarație de cheltuieli 
care să îndeplinească cerințele stabilite la 
articolul 35 alineatul (3) în privința 
cheltuielilor suportate până la data de 31 
decembrie a celui de al doilea an care 
urmează celui în care s-a făcut 
angajamentul.

Or. es

Justificare

Eliberarea automată de angajamente în cazul FEADR trebuie să se realizeze la nivel de stat 
membru, și nu la nivel de program [articolul 37 alineatul (1)], după cum prevede textul 
propunerii, ceea ce ar presupune o simplificare a gestiunii.

Amendamentul 316
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre care, în temeiul 
sistemului lor federal/regional de 



AM\910033RO.doc 127/184 PE492.777v02-00

RO

gestionare, prezintă multiple programe de 
dezvoltare rurală, pot compensa sumele 
neutilizate până la 31 decembrie a celui 
de al doilea an care urmează celui în care 
s-a făcut angajamentul bugetar pentru 
unul sau mai multe programe de 
dezvoltare rurală, cu sume cheltuite peste 
această limită pentru alte programe de 
dezvoltare rurală. În cazul în care, după 
compensare, rămân sume care trebuie 
dezangajate, acestea sunt acoperite 
proporțional de programele de dezvoltare 
rurală care au întârzieri de plată.

Or. de

Amendamentul 317
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre care prezintă 
multiple programe de dezvoltare rurală 
pot compensa sumele neutilizate până la 
31 decembrie a celui de al doilea an care 
urmează celui în care s-a făcut 
angajamentul bugetar pentru unul sau 
mai multe programe de dezvoltare rurală, 
cu sume cheltuite peste această dată 
pentru alte programe de dezvoltare rurală. 
În cazul în care, după compensare, rămân 
sume care trebuie dezangajate, acestea 
sunt atribuite proporțional programelor 
de dezvoltare rurală care au cheltuieli sub 
limită.

Or. pt

Amendamentul 318
Maria do Céu Patrão Neves
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Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre care prezintă 
multiple programe de dezvoltare rurală 
pot compensa sumele neutilizate până la 
31 decembrie a celui de al doilea an care 
urmează celui în care s-a făcut 
angajamentul bugetar pentru unul sau 
mai multe programe de dezvoltare rurală, 
cu sume cheltuite peste această dată 
pentru alte programe de dezvoltare rurală. 
În cazul în care, după compensare, rămân 
sume care trebuie dezangajate, acestea 
sunt atribuite proporțional programelor 
de dezvoltare rurală care au cheltuieli sub 
limită.

Or. pt

Amendamentul 319
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propuse de Comisie Amendamentul

(ba) partea angajamentelor bugetare 
privind sprijinul acordat conform 
articolului 37 alineatul (1) literele (b) și 
(c) din Regulamentul (UE) nr. [...] 
[Dezvoltarea rurală].

Or. fr

Amendamentul 320
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 37 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 37a
Comisia dezangajează automat orice parte 
a unui angajament bugetar pentru un 
program de dezvoltare rurală care nu a 
fost folosită în scopul prefinanțării sau al 
plăților interimare sau pentru care nu i-a 
fost prezentată nicio declarație de 
cheltuieli care să îndeplinească cerințele 
stabilite la articolul 35 alineatul (3) în 
privința cheltuielilor suportate până la 
data de 31 decembrie a celui de al doilea 
an care urmează celui în care s-a făcut 
angajamentul.
Totuși, dezangajarea nu se va aplica 
angajamentului bugetar 2014.
În scopul dezangajării, la fiecare 
angajament bugetar din perioada 2015-
2020 se va adăuga o șesime din 
angajamentul bugetar 2014.

Or. it

Amendamentul 321
Peter Jahr, Albert Deß

Propunere de regulament
Titlul IV – capitolul 2 – secțiunea 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. de

Amendamentul 322
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Titlul IV – capitolul II – secțiunea 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 323
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 38 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 38 eliminat
Angajamente bugetare
Decizia Comisiei de adoptare a listei 
proiectelor cărora le este acordat premiul 
pentru cooperare locală inovatoare, 
menționată la articolul 58 alineatul (4) 
din Regulamentul (UE) nr. RD/xxx, 
constituie o decizie de finanțare în sensul 
articolului [75 alineatul (2)] din 
Regulamentul (UE) nr. FR/xxx. În urma 
adoptării deciziei menționate la primul 
paragraf, Comisia face un angajament 
bugetar per stat membru pentru suma 
totală a premiilor acordate proiectelor din 
statul membru respectiv în limita 
menționată la articolul 51 alineatul (2) 
din Regulamentul (UE) nr RD/xxx.

Or. en

Amendamentul 324
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 39
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 39 eliminat
Plăți către statele membre
(1) În cadrul plăților interimare 
menționate la articolul 35, Comisia 
efectuează plăți pentru a rambursa 
cheltuielile suportate de agențiile de plăți 
acreditate pentru acordarea premiilor 
menționate în prezenta secțiune, în 
limitele angajamentelor bugetare 
disponibile pentru statele membre în 
cauză.
(2) Fiecare plată face obiectul transmiterii 
către Comisie a unei declarații de 
cheltuieli semnată de agenția de plăți 
acreditată, în conformitate cu 
articolul 102 alineatul (1) litera (c).
(3) În perioadele stabilite de Comisie prin 
acte de punere în aplicare adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 112 alineatul (3), 
agențiile de plăți acreditate întocmesc și 
transmit Comisiei declarații de cheltuieli 
aferente Premiului pentru cooperare 
locală inovatoare, fie direct, fie prin 
intermediul organismului de coordonare, 
dacă a fost desemnat un astfel de 
organism.
Declarațiile de cheltuieli cuprind 
cheltuielile suportate de agențiile de plăți 
în fiecare dintre perioadele în cauză.

Or. en

Amendamentul 325
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 40
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 40 eliminat
Dezangajarea automată în cazul 
premiului pentru cooperare locală 
inovatoare
Comisia dezangajează automat sumele 
menționate la articolul 38 al doilea 
paragraf care nu au fost utilizate în 
scopul rambursării către statele membre 
în conformitate cu articolul 39 sau pentru 
care nu i-a fost prezentată nicio declarație 
de cheltuieli care să îndeplinească 
cerințele stabilite la articolul menționat în 
privința cheltuielilor suportate până la 
data de 31 decembrie a celui de al doilea 
an care urmează celui în care s-a făcut 
angajamentul bugetar.
Articolul 37 alineatele (3), (4) și (5) se 
aplică mutatis mutandis.

Or. en

Amendamentul 326
Jim Higgins

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru ca impactul financiar să fie 
proporțional cu întârzierea constatată în 
ceea ce privește plata, se deleagă Comisiei 
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 111 în ceea ce 
privește normele referitoare la reducerea 
plăților în raport cu nerespectarea perioadei 
de plată.

Pentru ca impactul financiar să fie 
proporțional cu întârzierea constatată în 
ceea ce privește plata, se deleagă Comisiei 
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 111 în ceea ce 
privește normele referitoare la reducerea 
plăților în raport cu nerespectarea perioadei 
de plată. Prezentul paragraf nu se aplică 
în cazul în care întârzierea în ceea ce 
privește plata iese de sub controlul 
statului membru.
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Or. en

Amendamentul 327
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Când nu respectă ultima dată de plată 
posibilă, statele membre plătesc 
beneficiarilor dobânzi pentru întârziere, 
pe care le suportă din bugetul național.

eliminat

Or. de

Amendamentul 328
Sandra Kalniete

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Când nu respectă ultima dată de plată 
posibilă, statele membre plătesc 
beneficiarilor dobânzi pentru întârziere, 
pe care le suportă din bugetul național.

eliminat

Or. en

Amendamentul 329
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2

Textul propuse de Comisie Amendamentul

(2) Când nu respectă ultima dată de plată 
posibilă, statele membre plătesc 

eliminat
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beneficiarilor dobânzi pentru întârziere, 
pe care le suportă din bugetul național.

Or. fr

Amendamentul 330
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Când nu respectă ultima dată de plată 
posibilă, statele membre plătesc 
beneficiarilor dobânzi pentru întârziere, 
pe care le suportă din bugetul național.

eliminat

Or. en

Justificare

Agențiile de plăți nu ar trebui să fie răspunzătoare pentru dobânzile pentru întârzierile de 
plăți. Agențiile de plăți fac deja obiectul unor corecții financiare în cazul în care apar 
întârzieri de plăți, iar plata de dobânzi ar însemna o dublă penalizare. Pot exista numeroase 
motive valabile pentru întârzierile de plăți cauzate de situații care ies de sub controlul 
agenției de plăți.

Amendamentul 331
Peter Jahr, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Când nu respectă ultima dată de plată 
posibilă, statele membre plătesc 
beneficiarilor dobânzi pentru întârziere, 
pe care le suportă din bugetul național.

eliminat

Or. de
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Amendamentul 332
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Când nu respectă ultima dată de plată 
posibilă, statele membre plătesc 
beneficiarilor dobânzi pentru întârziere, 
pe care le suportă din bugetul național.

eliminat

Or. sk

Amendamentul 333
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Când nu respectă ultima dată de plată 
posibilă, statele membre plătesc 
beneficiarilor dobânzi pentru întârziere, 
pe care le suportă din bugetul național.

eliminat

Or. ro

Justificare

Aceasta prevedere ar reprezenta o încălcare a autorității statelor membre privitoare la 
gestionarea bugetelor lor naționale.

Amendamentul 334
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Când nu respectă ultima dată de plată 
posibilă, statele membre plătesc 
beneficiarilor dobânzi pentru întârziere, pe 
care le suportă din bugetul național.

(2) Când nu respectă ultima dată de plată 
posibilă, statele membre plătesc 
beneficiarilor dobânzi pentru întârziere.

Or. es

Justificare

Comisia consideră că beneficiarii ajutoarelor trebuie să primească sumele corespunzătoare, 
în termenele stabilite de regulamentele comunitare. Se înțelege motivația Comisiei, însă 
trebuie să se respecte legislația națională în domeniu și, de aceea, se solicită să nu se includă 
acest aspect în textul regulamentului comunitar.

Amendamentul 335
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Când nu respectă ultima dată de plată 
posibilă, statele membre plătesc
beneficiarilor dobânzi pentru întârziere, pe 
care le suportă din bugetul național.

(2) Când nu respectă ultima dată de plată 
posibilă, statele membre plătesc 
beneficiarilor dobânzi pentru întârziere.

Or. es

Justificare

Trebuie să se respecte legislația națională în domeniu.

Amendamentul 336
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Când nu respectă ultima dată de plată (2) Când nu respectă ultima dată de plată 
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posibilă, statele membre plătesc 
beneficiarilor dobânzi pentru întârziere, pe 
care le suportă din bugetul național.

posibilă, statele membre plătesc 
beneficiarilor dobânzi pentru întârziere, pe 
care le suportă din bugetul național.
Prezentul paragraf nu se aplică în cazul 
în care întârzierea în ceea ce privește 
plata nu este din cauza statului membru.

Or. en

Amendamentul 337
Juozas Imbrasas

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 — paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia stabilește, prin acte de 
punere în aplicare, cazurile de forță 
majoră și cazurile excepționale în care 
beneficiarilor nu trebuie să li se plătească 
dobânzi pentru întârziere dacă ajutorul a 
fost plătit mai târziu de data plății 
prevăzută în legislația UE.

Or. lt

Amendamentul 338
Michel Dantin, Jim Higgins

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propuse de Comisie Amendamentul

(a) unul sau mai multe dintre elementele 
esențiale ale sistemului național de control 
în cauză nu există sau nu prezintă eficiență 
din cauza gravității sau persistenței 
deficiențelor constatate, sau nu se depun 
eforturile necesare pentru recuperarea 
plăților necorespunzătoare;

(a) unul sau mai multe dintre elementele 
esențiale ale sistemului național de control 
în cauză nu există sau nu prezintă eficiență 
din cauza gravității sau persistenței 
deficiențelor constatate;

Or. fr
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Amendamentul 339
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 44 eliminat
Suspendarea plăților în cazul transmiterii 
întârziate
În cazul în care legislația sectorială 
agricolă impune statelor membre să 
transmită, într-un anumit interval de 
timp, informații privind numărul 
controalelor efectuate și rezultatul 
acestora, iar statele membre depășesc 
intervalul respectiv, Comisia poate 
suspenda plățile lunare menționate la 
articolul 18 sau plățile interimare 
menționate la articolul 35 în legătură cu 
care nu au fost trimise la timp 
informațiile statistice relevante.

Or. bg

Amendamentul 340
Sandra Kalniete

Propunere de regulament
Articolul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 44 eliminat
Suspendarea plăților în cazul transmiterii 
întârziate
În cazul în care legislația sectorială 
agricolă impune statelor membre să 
transmită, într-un anumit interval de 
timp, informații privind numărul 
controalelor efectuate și rezultatul 
acestora, iar statele membre depășesc 
intervalul respectiv, Comisia poate 
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suspenda plățile lunare menționate la 
articolul 18 sau plățile interimare 
menționate la articolul 35 în legătură cu 
care nu au fost trimise la timp 
informațiile statistice relevante.

Or. en

Amendamentul 341
Alfreds Rubiks

Propunere de regulament
Articolul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 44 eliminat
Suspendarea plăților în cazul transmiterii 
întârziate
În cazul în care legislația sectorială 
agricolă impune statelor membre să 
transmită, într-un anumit interval de 
timp, informații privind numărul 
controalelor efectuate și rezultatul 
acestora, iar statele membre depășesc 
intervalul respectiv, Comisia poate 
suspenda plățile lunare menționate la 
articolul 18 sau plățile interimare 
menționate la articolul 35 în legătură cu 
care nu au fost trimise la timp 
informațiile statistice relevante.

Or. lv

Amendamentul 342
Peter Jahr, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 44 eliminat
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Suspendarea plăților în cazul transmiterii 
întârziate
În cazul în care legislația sectorială 
agricolă impune statelor membre să 
transmită, într-un anumit interval de 
timp, informații privind numărul 
controalelor efectuate și rezultatul 
acestora, iar statele membre depășesc 
intervalul respectiv, Comisia poate 
suspenda plățile lunare menționate la 
articolul 18 sau plățile interimare 
menționate la articolul 35 în legătură cu 
care nu au fost trimise la timp 
informațiile statistice relevante.

Or. de

Amendamentul 343
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Articolul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 44 eliminat
Suspendarea plăților în cazul transmiterii 
întârziate
În cazul în care legislația sectorială 
agricolă impune statelor membre să 
transmită, într-un anumit interval de 
timp, informații privind numărul 
controalelor efectuate și rezultatul 
acestora, iar statele membre depășesc 
intervalul respectiv, Comisia poate 
suspenda plățile lunare menționate la 
articolul 18 sau plățile interimare 
menționate la articolul 35 în legătură cu 
care nu au fost trimise la timp 
informațiile statistice relevante.

Or. sk
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Amendamentul 344
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 44 eliminat
Suspendarea plăților în cazul transmiterii 
întârziate
În cazul în care legislația sectorială 
agricolă impune statelor membre să 
transmită, într-un anumit interval de 
timp, informații privind numărul 
controalelor efectuate și rezultatul 
acestora, iar statele membre depășesc 
intervalul respectiv, Comisia poate 
suspenda plățile lunare menționate la 
articolul 18 sau plățile interimare 
menționate la articolul 35 în legătură cu 
care nu au fost trimise la timp 
informațiile statistice relevante.

Or. pt

Amendamentul 345
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 44 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 44 eliminat
Suspendarea plăților în cazul transmiterii 
întârziate
În cazul în care legislația sectorială 
agricolă impune statelor membre să 
transmită, într-un anumit interval de 
timp, informații privind numărul 
controalelor efectuate și rezultatul 
acestora, iar statele membre depășesc 
intervalul respectiv, Comisia poate 
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suspenda plățile lunare menționate la 
articolul 18 sau plățile interimare 
menționate la articolul 35 în legătură cu 
care nu au fost trimise la timp 
informațiile statistice relevante.

Or. de

Amendamentul 346
Julie Girling, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 44 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 44 eliminat 
Suspendarea plăților în cazul transmiterii 
întârziate 
În cazul în care legislația sectorială 
agricolă impune statelor membre să 
transmită, într-un anumit interval de 
timp, informații privind numărul 
controalelor efectuate și rezultatul 
acestora, iar statele membre depășesc 
intervalul respectiv, Comisia poate 
suspenda plățile lunare menționate la 
articolul 18 sau plățile interimare 
menționate la articolul 35 în legătură cu 
care nu au fost trimise la timp 
informațiile statistice relevante.

Or. en

Justificare

Suspendarea plăților în cazul transmiterii întârziate a statisticilor este disproporționată și 
inutilă și, prin urmare, ar trebui eliminată.

Amendamentul 347
Liam Aylward, Mairead McGuinness
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Propunere de regulament
Articolul 44 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 44 eliminat
Suspendarea plăților în cazul transmiterii 
întârziate 
În cazul în care legislația sectorială 
agricolă impune statelor membre să 
transmită, într-un anumit interval de 
timp, informații privind numărul 
controalelor efectuate și rezultatul 
acestora, iar statele membre depășesc 
intervalul respectiv, Comisia poate 
suspenda plățile lunare menționate la 
articolul 18 sau plățile interimare 
menționate la articolul 35 în legătură cu 
care nu au fost trimise la timp 
informațiile statistice relevante.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei ar permite suspendarea plăților către agențiile de plăți în cazul în care 
o agenție de plăți nu transmite Comisiei statistici privind controalele într-un anumit termen. 
Aceasta este punitivă în mod excesiv.

Amendamentul 348
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 44 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 44 eliminat
Suspendarea plăților în cazul transmiterii 
întârziate
În cazul în care legislația sectorială 
agricolă impune statelor membre să 
transmită, într-un anumit interval de 
timp, informații privind numărul 
controalelor efectuate și rezultatul 
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acestora, iar statele membre depășesc 
intervalul respectiv, Comisia poate 
suspenda plățile lunare menționate la 
articolul 18 sau plățile interimare 
menționate la articolul 35 în legătură cu 
care nu au fost trimise la timp 
informațiile statistice relevante.

Or. pt

Amendamentul 349
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 44 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care legislația sectorială 
agricolă impune statelor membre să 
transmită, într-un anumit interval de timp, 
informații privind numărul controalelor 
efectuate și rezultatul acestora, iar statele 
membre depășesc intervalul respectiv, 
Comisia poate suspenda plățile lunare 
menționate la articolul 18 sau plățile 
interimare menționate la articolul 35 în 
legătură cu care nu au fost trimise la timp 
informațiile statistice relevante.

În cazul în care legislația sectorială 
agricolă impune statelor membre să 
transmită, într-un anumit interval de timp, 
informații privind numărul controalelor 
efectuate în temeiul articolului 61 și 
rezultatul acestora, iar atunci când statele 
membre depășesc intervalul respectiv, 
Comisia poate suspenda, în conformitate 
cu principiul proporționalității, ținând 
seama de gradul de întârziere și de 
normele detaliate adoptate de aceasta în 
temeiul articolului 48 alineatul (5), plățile 
lunare menționate la articolul 18 sau plățile 
interimare menționate la articolul 35 în 
legătură cu care nu au fost trimise la timp 
informațiile statistice relevante, cu 
excepția cazurilor de forță majoră și 
circumstanțe excepționale.

Or. es

Justificare

Trebuie să se țină cont de anumite circumstanțe care ar putea împiedica recompilarea 
informațiilor solicitate și prezentarea acestora. De asemenea, trebuie să se respecte 
principiul proporționalității, atât pentru perioada de întârziere, cât și pentru plățile afectate.
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Amendamentul 350
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 44 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care legislația sectorială 
agricolă impune statelor membre să 
transmită, într-un anumit interval de timp, 
informații privind numărul controalelor 
efectuate și rezultatul acestora, iar statele 
membre depășesc intervalul respectiv, 
Comisia poate suspenda plățile lunare 
menționate la articolul 18 sau plățile 
interimare menționate la articolul 35 în 
legătură cu care nu au fost trimise la timp 
informațiile statistice relevante.

În cazul în care legislația sectorială 
agricolă impune statelor membre să 
transmită, într-un anumit interval de timp, 
informații privind numărul controalelor 
efectuate în temeiul articolului 61 și 
rezultatul acestora, iar atunci când statele 
membre depășesc intervalul respectiv, 
Comisia poate suspenda, în conformitate 
cu principiul proporționalității, ținând 
seama de gradul de întârziere și de 
normele detaliate adoptate de aceasta în 
temeiul articolului 48 alineatul (5), plățile 
lunare menționate la articolul 18 sau plățile 
interimare menționate la articolul 35 în 
legătură cu care nu au fost trimise la timp 
informațiile statistice relevante. În special, 
Comisia face în mod clar diferența între o 
situație în care întârzierea transmiterii 
informațiilor periclitează descărcarea de 
gestiune a bugetului anual și o situație în 
care un astfel de risc nu există.

Or. en

Justificare

Plățile ar trebui suspendate numai dacă există riscul de a periclita descărcarea de gestiune a 
bugetului anual. Este necesar un nivel maxim de proporționalitate în acest caz.

Amendamentul 351
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola, Hannu 
Takkula

Propunere de regulament
Articolul 44 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care legislația sectorială 
agricolă impune statelor membre să 
transmită, într-un anumit interval de timp, 
informații privind numărul controalelor 
efectuate și rezultatul acestora, iar statele 
membre depășesc intervalul respectiv, 
Comisia poate suspenda plățile lunare 
menționate la articolul 18 sau plățile 
interimare menționate la articolul 35 în 
legătură cu care nu au fost trimise la timp 
informațiile statistice relevante.

În cazul în care legislația sectorială 
agricolă impune statelor membre să 
transmită, într-un anumit interval de timp, 
informații privind numărul controalelor 
efectuate și rezultatul acestora, iar statele 
membre depășesc intervalul respectiv, 
Comisia poate suspenda plățile lunare 
menționate la articolul 18 sau plățile 
interimare menționate la articolul 35 în 
legătură cu care nu au fost trimise la timp 
informațiile statistice relevante, cu condiția 
ca toate regulamentele și instrucțiunile 
privind aceste informații să fie pregătite și 
disponibile la momentul creării bazelor de 
date de către statele membre..

Or. en

Amendamentul 352
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 44 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care legislația sectorială 
agricolă impune statelor membre să 
transmită, într-un anumit interval de timp, 
informații privind numărul controalelor 
efectuate și rezultatul acestora, iar statele 
membre depășesc intervalul respectiv, 
Comisia poate suspenda plățile lunare 
menționate la articolul 18 sau plățile 
interimare menționate la articolul 35 în 
legătură cu care nu au fost trimise la timp 
informațiile statistice relevante.

În cazul în care legislația sectorială 
agricolă impune statelor membre să 
transmită, într-un anumit interval de timp, 
informații privind numărul controalelor 
efectuate și rezultatul acestora, iar statele 
membre depășesc intervalul respectiv, 
Comisia poate suspenda plățile lunare 
menționate la articolul 18 sau plățile 
interimare menționate la articolul 35 în 
legătură cu care nu au fost trimise la timp 
informațiile statistice relevante, cu condiția 
ca Comisia să fi pus la dispoziția statelor 
membre toate informațiile, formularele și 
explicațiile necesare pentru stabilirea 
datelor statistice în timp util, înainte de 
începerea perioadei de investigație.



AM\910033RO.doc 147/184 PE492.777v02-00

RO

Or. de

Justificare

Comisia trebuie să pună la dispoziția statelor membre formularele și explicațiile necesare în 
timp util, înainte de începerea perioadei de investigație.

Amendamentul 353
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 44 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care legislația sectorială 
agricolă impune statelor membre să 
transmită, într-un anumit interval de timp, 
informații privind numărul controalelor 
efectuate și rezultatul acestora, iar statele 
membre depășesc intervalul respectiv, 
Comisia poate suspenda plățile lunare 
menționate la articolul 18 sau plățile 
interimare menționate la articolul 35 în 
legătură cu care nu au fost trimise la timp 
informațiile statistice relevante.

În cazul în care legislația sectorială 
agricolă impune statelor membre să 
transmită, într-un anumit interval de timp, 
informații privind numărul controalelor 
efectuate și rezultatul acestora, iar statele 
membre depășesc intervalul respectiv, 
Comisia poate suspenda plățile lunare 
menționate la articolul 18 sau plățile 
interimare menționate la articolul 35 în 
legătură cu care nu au fost trimise la timp 
informațiile statistice relevante, cu 
excepția cazurilor de forță majoră și a 
circumstanțelor, respectând principiul 
proporționalității.

Or. es

Amendamentul 354
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Articolul 44 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care legislația sectorială 
agricolă impune statelor membre să 
transmită, într-un anumit interval de timp, 
informații privind numărul controalelor 

În cazul în care legislația sectorială 
agricolă impune statelor membre să 
transmită, într-un anumit interval de timp, 
informații privind numărul controalelor 
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efectuate și rezultatul acestora, iar statele 
membre depășesc intervalul respectiv, 
Comisia poate suspenda plățile lunare 
menționate la articolul 18 sau plățile 
interimare menționate la articolul 35 în 
legătură cu care nu au fost trimise la timp 
informațiile statistice relevante.

efectuate și rezultatul acestora, iar statele 
membre depășesc intervalul respectiv, 
Comisia poate suspenda plățile lunare 
menționate la articolul 18 sau plățile 
interimare menționate la articolul 35 în 
legătură cu care nu au fost trimise la timp 
informațiile statistice relevante, însă nu 
înainte de a fi atenționat în scris statul 
membru în legătură cu posibila 
sancționare.

Or. ro

Amendamentul 355
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a se asigura respectarea 
principiului proporționalității în ceea ce 
privește aplicarea articolului 44, se 
deleagă Comisiei competența de a adopta 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 111, referitor la norme privind:

eliminat

(a) lista măsurilor care intră sub 
incidența articolului 44;
(b) rata și perioada de suspendare a 
plăților menționate la articolul respectiv;
(c) condițiile de încetare a suspendării.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament este necesare ca urmare a eliminării articolului 42 alineatul (2) și a 
articolului 44.

Amendamentul 356
Alfreds Rubiks
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Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prin acte de punere în aplicare, 
Comisia poate stabili detalii suplimentare 
privind obligația prevăzută la articolul 46, 
precum și condițiile specifice care se 
aplică informațiilor care trebuie 
înregistrate în contabilitățile ținute de 
agențiile de plăți. Respectivele acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 112 alineatul (3).

eliminat

Or. lv

Amendamentul 357
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 7 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) normele referitoare la finanțarea și 
contabilizarea măsurilor de intervenție 
sub forma depozitării publice, precum și 
în ceea ce privește alte cheltuieli finanțate 
din FEGA și din FEADR;

eliminat

Or. de

Justificare

Aceasta nu este o decizie pur tehnică.

Amendamentul 358
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 7 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) termenii și condițiile de aplicare a 
procedurii de dezangajare automată;

eliminat

Or. de

Justificare

Aceasta nu este o decizie pur tehnică.

Amendamentul 359
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 7 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) normele referitoare la plata de către 
statele membre a dobânzilor pentru 
întârziere către beneficiari, menționată la 
articolul 42 alineatul (2).

eliminat

Or. de

Amendamentul 360
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 7 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) normele referitoare la plata de către 
statele membre a dobânzilor pentru 
întârziere către beneficiari, menționată la 
articolul 42 alineatul (2).

eliminat

Or. en
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Justificare

Prezentul amendament este necesare ca urmare a eliminării articolului 42 alineatul (2) și a 
articolului 44.

Amendamentul 361
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 111, privind:
(a) normele referitoare la finanțarea și 
contabilizarea măsurilor de intervenție 
sub forma depozitării publice, precum și a 
altor cheltuieli finanțate din FEGA și din 
FEADR;
(b) termenii și condițiile de executare a 
procedurilor de dezangajare automată.

Or. de

Justificare

Aceste decizii nu sunt pur tehnice, prin urmare, trebuie adoptate prin intermediul actelor 
delegate.

Amendamentul 362
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu suficient timp înainte, Comisia notifică 
un control la fața locului statului membru 
în cauză sau statului membru pe al cărui 
teritoriu urmează să se desfășoare 
controlul. La aceste controale pot participa 

Cu suficient timp înainte, Comisia notifică 
un control la fața locului statului membru 
în cauză sau statului membru pe al cărui 
teritoriu urmează să se desfășoare controlul 
și coordonează controalele în vederea 
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agenți ai statului membru în cauză. diminuării impactului asupra agențiilor 
de plăți. La aceste controale pot participa 
agenți ai statului membru în cauză.

Or. en

Amendamentul 363
Jim Higgins, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia reduce frecvența controalelor la 
fața locului în statele membre în care, 
conform avizului organismului de 
certificare privind legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente, 
indicele de eroare este la un nivel 
acceptabil.

Or. en

Justificare

Numărul controalelor la fața locului efectuate de Comisie ar trebui redus în cazul în care 
auditul în materie de legalitate și regularitate arată că indicele de eroare este la un nivel 
acceptabil. Se speră că astfel vor fi reduse costurile aferente acestor controale.

Amendamentul 364
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia reduce frecvența controalelor la 
fața locului în statele membre în care, 
conform avizului organismului de 
certificare privind legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente, 
indicele de eroare este la un nivel 
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acceptabil.

Or. en

Amendamentul 365
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pun la dispoziția 
Comisiei toate informațiile referitoare la 
neregulile și cazurile de presupusă fraudă
constatate și la pașii făcuți în vederea 
recuperării plăților necuvenite legate de 
neregulile și fraudele respective, în temeiul 
secțiunii III din prezentul capitol.

(3) Statele membre pun la dispoziția 
Comisiei toate informațiile referitoare la 
neregulile constatate și la pașii făcuți în 
vederea recuperării plăților necuvenite 
legate de neregulile și fraudele respective, 
în temeiul secțiunii III din prezentul 
capitol.

Or. en

Justificare

Nu există nicio mențiune explicită la cazuri de fraudă, deoarece acestea s-ar încadra la 
nereguli. Există riscul de a crea obligații de raportare suplimentare inutile dacă termenul 
respectiv ar fi păstrat.

Amendamentul 366
Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 51 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agențiile de plăți acreditate păstrează 
documentele justificative referitoare la 
plățile efectuate și documentele referitoare 
la desfășurarea controalelor administrative 
și fizice impuse de legislația Uniunii și pun 
documentația și informațiile la dispoziția 
Comisiei.

Agențiile de plăți acreditate păstrează 
documentele justificative referitoare la 
plățile efectuate și documentele referitoare 
la desfășurarea controalelor administrative 
și fizice impuse de legislația Uniunii și pun
documentația și informațiile la dispoziția 
Comisiei. Aceste documente/documente 
justificative pot fi păstrate în format 
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electronic.

Or. de

Amendamentul 367
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Articolul 51 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agențiile de plăți acreditate păstrează 
documentele justificative referitoare la 
plățile efectuate și documentele referitoare 
la desfășurarea controalelor administrative 
și fizice impuse de legislația Uniunii și pun 
documentația și informațiile la dispoziția 
Comisiei.

Agențiile de plăți acreditate păstrează 
documentele justificative referitoare la 
plățile efectuate și documentele referitoare 
la desfășurarea controalelor administrative 
și fizice impuse de legislația Uniunii și pun 
documentația și informațiile la dispoziția 
Comisiei. Aceste documente justificative 
pot fi păstrate și transmise în format 
electronic.

Or. en

Amendamentul 368
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 52 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin acte de punere în aplicare, Comisia 
poate stabili norme privind:

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate, în conformitate cu articolul 111, 
de stabilire a unor norme privind:

Or. de

Amendamentul 369
George Lyon
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Propunere de regulament
Articolul 52 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) condițiile în care sunt păstrate 
documentele justificative menționate la 
articolul 51, inclusiv forma lor și perioada 
de păstrare.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament corespunde normelor de punere în aplicare necesare pentru punerea 
în aplicare a amendamentului 48 al raportorului.

Amendamentul 370
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 52 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Actele de punere în aplicare prevăzute la 
primul paragraf se adoptă în conformitate 
cu procedura de examinare menționată la 
articolul 112 alineatul (3).

eliminat

Or. de

Amendamentul 371
Julie Girling, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia evaluează cuantumurile care 
trebuie excluse pe baza a gravității 
neconformității constatate. Comisia ține 
cont de natura și gravitatea încălcării, 

(2) Comisia evaluează cuantumurile care 
trebuie excluse pe baza gravității 
neconformității constatate. Comisia ține 
cont de natura și gravitatea încălcării, iar 
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precum și de prejudiciul financiar cauzat 
Uniunii.

cuantumurile excluse au la bază o 
evaluare a riscurilor prezentate pentru 
fondurile agricole, ulterior încălcării.

Or. en

Justificare

Calcularea oricărei corecții a fondurilor agricole ar trebui să aibă la bază o evaluare a 
riscurilor efective prezentate pentru acestea, și nu o corecție forfetară care poate avea ca 
rezultat o excludere disproporționată.

Amendamentul 372
George Lyon, Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia evaluează cuantumurile care 
trebuie excluse pe baza gravității 
neconformității constatate. Comisia ține 
cont de natura și gravitatea încălcării, 
precum și de prejudiciul financiar cauzat 
Uniunii.

(2) Comisia evaluează cuantumurile care 
trebuie excluse pe baza gravității 
neconformității constatate. Comisia ține 
cont de natura încălcării, iar cuantumurile 
excluse au la bază o evaluare a riscurilor 
prezentate pentru fondurile agricole și 
rezultate din încălcare.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament clarifică amendamentul 52 al raportorului.

Amendamentul 373
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia evaluează cuantumurile care 
trebuie excluse pe baza gravității 
neconformității constatate. Comisia ține 

(2) Comisia evaluează cuantumurile care 
trebuie excluse pe baza gravității 
neconformității constatate. Comisia ține 



AM\910033RO.doc 157/184 PE492.777v02-00

RO

cont de natura și gravitatea încălcării, 
precum și de prejudiciul financiar cauzat 
Uniunii.

cont de natura și gravitatea încălcării, 
precum și de prejudiciul financiar cauzat 
Uniunii. În niciun caz cuantumurile 
excluse nu depășesc riscurile prezentate 
pentru fondurile agricole care sunt 
exprimate în avizul organismului de 
certificare privind legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente.

Or. en

Amendamentul 374
Julie Girling, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia își bazează corecțiile 
financiare pe cazurile individuale de 
nereguli identificate sau ținând seama de 
natura sistemică a neregulii pentru a 
stabili dacă ar trebui aplicată o corecție 
extrapolată sau forfetară.
Corecțiile forfetare se aplică numai atunci 
când este imposibil, din cauza naturii 
cazului respectiv, fie să se identifice 
amploarea și valoarea neregulii 
identificate, fie să se extrapoleze suma 
care trebuie corectată.

Or. en

Justificare

Corecțiile forfetare ar trebui să se aplice în ultimă instanță, atunci când nu există o altă 
metodă de a identifica amploarea sau cuantumul discrepanței.

Amendamentul 375
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia își bazează corecțiile 
financiare pe cazurile individuale de 
nereguli identificate sau ținând seama de 
natura sistemică a neregulii pentru a 
stabili dacă ar trebui aplicată o corecție 
extrapolată sau forfetară.
Corecțiile forfetare se aplică numai atunci 
când este imposibil, din cauza naturii 
cazului respectiv, fie să se identifice 
amploarea și valoarea neregulii 
identificate, fie să se extrapoleze suma 
care trebuie corectată.

Or. en

Justificare

Această adăugare este importantă pentru a se asigura că sunt aplicate corecții financiare 
forfetare numai în ultimă instanță. Metoda preferată ar trebui să aibă la bază cazuri 
individuale de nereguli.

Amendamentul 376
Julie Girling, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care nu se ajunge la un acord, 
statul membru poate să solicite deschiderea 
unei proceduri în vederea reconcilierii 
pozițiilor părților în termen de patru luni. 
Comisiei i se prezintă un raport privind 
rezultatul procedurii, iar Comisia 
examinează raportul înainte de a decide 
orice refuz de finanțare.

În cazul în care nu se ajunge la un acord, 
statul membru poate să solicite deschiderea 
unei proceduri în vederea reconcilierii 
pozițiilor părților în termen de patru luni. 
Comisiei i se prezintă un raport privind 
rezultatul procedurii, iar Comisia trebuie 
să țină cont de recomandările din raport
înainte de a decide orice refuz de finanțare.
Dacă decide să nu urmeze recomandările 
din raport, Comisia trebuie să ofere 
justificări.

Or. en
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Justificare

În cazul în care Comisia decide să nu țină cont de deciziile organismului de conciliere, ar 
trebui să existe o cerință prin care Comisia să ofere justificări.

Amendamentul 377
Alfreds Rubiks

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care nu se ajunge la un acord, 
statul membru poate să solicite deschiderea 
unei proceduri în vederea reconcilierii 
pozițiilor părților în termen de patru luni. 
Comisiei i se prezintă un raport privind 
rezultatul procedurii, iar Comisia 
examinează raportul înainte de a decide 
orice refuz de finanțare.

În cazul în care nu se ajunge la un acord, 
statul membru poate să solicite deschiderea 
unei proceduri în vederea reconcilierii 
pozițiilor părților în termen de patru luni și 
în vederea ajungerii la o opinie comună. 
Comisiei i se prezintă un raport privind 
rezultatul procedurii, iar Comisia 
examinează raportul înainte de a decide 
orice refuz de finanțare.

Or. lv

Amendamentul 378
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care nu se ajunge la un acord, 
statul membru poate să solicite deschiderea 
unei proceduri în vederea reconcilierii 
pozițiilor părților în termen de patru luni. 
Comisiei i se prezintă un raport privind 
rezultatul procedurii, iar Comisia 
examinează raportul înainte de a decide 
orice refuz de finanțare.

În cazul în care nu se ajunge la un acord, 
statul membru poate să solicite deschiderea 
unei proceduri în vederea reconcilierii 
pozițiilor părților în termen de patru luni. 
Comisiei i se prezintă un raport privind 
rezultatul procedurii, iar Comisia 
examinează raportul, în vederea acceptării 
constatărilor sale, înainte de a decide orice 
refuz de finanțare.

Or. en
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Amendamentul 379
Julie Girling, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 55 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) verificării conformității prevăzute la 
articolul 54 în ceea ce privește măsurile 
care trebuie luate în legătură cu adoptarea 
deciziei și cu punerea în aplicare a acesteia, 
inclusiv schimbul de informații dintre 
Comisie și statele membre și termenele 
care trebuie respectate, precum și 
procedura de conciliere prevăzută la 
articolul menționat, inclusiv instituirea, 
sarcinile, alcătuirea și modalitățile de lucru 
ale organismului de conciliere.

(b) verificării conformității prevăzute la 
articolul 54 în ceea ce privește măsurile 
care trebuie luate în legătură cu adoptarea 
deciziei și cu punerea în aplicare a acesteia, 
inclusiv schimbul de informații dintre 
Comisie și statele membre, valorile 
corecțiilor de cofinanțare care trebuie 
aplicate, termenele care trebuie respectate, 
precum și procedura de conciliere 
prevăzută la articolul menționat, inclusiv 
instituirea, sarcinile, alcătuirea și 
modalitățile de lucru ale organismului de 
conciliere.

Or. en

Justificare

Corecțiile financiare forfetare sunt foarte importate din punct de vedere financiar, astfel încât
acestea ar trebui prevăzute în legislație, și nu în orientări ale Comisiei, cum este cazul în 
prezent.

Amendamentul 380
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru orice plată necuvenită în urma 
unei nereguli sau a unei neglijențe, statele 
membre solicită recuperarea de la 
beneficiar în termen de un an de la prima 
indicație privind apariția unei astfel de 
nereguli și înregistrează cuantumurile 

(1) Pentru orice plată necuvenită în urma 
unei nereguli sau a unei neglijențe, statele 
membre solicită recuperarea de la 
beneficiar în termen de 24 de luni după 
eventuala primire de către o agenție de 
plăți sau de către organismul responsabil 
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corespunzătoare în registrul debitorilor al 
agenției de plăți.

de recuperare a unui raport de control 
sau a unui document similar, care 
constată existența unei nereguli. 
Cuantumurile corespunzătoare sunt 
înregistrate în același timp în registrul 
debitorilor al agenției de plăți.

Or. de

Amendamentul 381
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1

Textul propuse de Comisie Amendamentul

(1) Pentru orice plată necuvenită în urma 
unei nereguli sau a unei neglijențe, statele 
membre solicită recuperarea de la 
beneficiar în termen de un an de la prima 
indicație privind apariția unei astfel de 
nereguli și înregistrează cuantumurile 
corespunzătoare în registrul debitorilor al 
agenției de plăți.

(1) Pentru orice plată necuvenită în urma 
unei nereguli sau a unei neglijențe, statele 
membre solicită recuperarea de la 
beneficiar în termen de 24 de luni de la 
aprobarea unui raport de control sau a 
unui document similar care constată o 
astfel de neregulă și, după caz, primirea 
acestuia de către agenția de plăți sau 
organismul responsabil de recuperare. În 
momentul cererii de recuperare,
cuantumurile corespunzătoare sunt 
înregistrate în registrul debitorilor al 
agenției de plăți

Or. fr

Amendamentul 382
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru orice plată necuvenită în urma 
unei nereguli sau a unei neglijențe, statele 
membre solicită recuperarea de la 

(1) Pentru orice plată necuvenită în urma 
unei nereguli sau a unei neglijențe, statele 
membre solicită recuperarea de la 
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beneficiar în termen de un an de la prima 
indicație privind apariția unei astfel de
nereguli și înregistrează cuantumurile 
corespunzătoare în registrul debitorilor al 
agenției de plăți.

beneficiar în termen de în termen de 24 de 
luni după aprobarea și, după caz, 
primirea de către o agenție de plăți sau 
organismul responsabil de recuperare a 
unui raport de control sau a unui 
document similar, care constată că a avut 
loc o neregulă. Cuantumurile 
corespunzătoare sunt înregistrate, în 
momentul prezentării cererii de 
recuperare, în registrul debitorilor al 
agenției de plăți.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament are ca scop să clarifice date de începere a procedurilor de 
recuperare, prelungind termenul de la 12 la 24 de luni în care agențiile de plăți trebuie să 
solicite recuperarea. De asemenea, se reintroduce dispoziția actuală prin care 50 % din 
sarcina cuantumului nerecuperat al neregulii este suportat de statul membru, iar 50 % de 
bugetul UE (prin propunerea Comisiei ar însemna că statul membru ar suporta 100 %). De 
asemenea, ar prevedea o prelungire cu până la 50 % a termenului de recuperare în situații 
care ies de sub controlul agenției de plată.

Amendamentul 383
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru orice plată necuvenită în urma 
unei nereguli sau a unei neglijențe, statele 
membre solicită recuperarea de la
beneficiar în termen de un an de la prima 
indicație privind apariția unei astfel de
nereguli și înregistrează cuantumurile 
corespunzătoare în registrul debitorilor al 
agenției de plăți.

(1) Pentru orice plată necuvenită în urma 
unei nereguli sau a unei neglijențe, statele 
membre solicită recuperarea de la 
beneficiar în termen de 24 de luni de la 
data la care agenția de plăți sau 
organismul responsabil de recuperare a 
aprobat un raport de control propriu sau 
un document analog primit de la un 
organism de control care să semnaleze, în 
baza unor acțiuni concrete, existența unei 
nereguli. În plus, cuantumurile 
corespunzătoare trebuie să fie înregistrate 
în registrul debitorilor al agenției de plăți.
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Or. it

Amendamentul 384
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru orice plată necuvenită în urma 
unei nereguli sau a unei neglijențe, statele 
membre solicită recuperarea de la 
beneficiar în termen de un an de la prima 
indicație privind apariția unei astfel de 
nereguli și înregistrează cuantumurile 
corespunzătoare în registrul debitorilor al 
agenției de plăți.

(1) Pentru orice plată necuvenită în urma 
unei nereguli sau a unei neglijențe, statele 
membre solicită recuperarea de la 
beneficiar nu mai târziu de 24 de luni de 
la stabilirea cuantumurilor care trebuie 
recuperate de către autoritatea națională 
competentă pe baza unui raport final de 
control sau a unui document similar, în 
conformitate cu legislația aplicabilă, și 
înregistrează cuantumurile corespunzătoare 
în registrul debitorilor al agenției de plăți. 

Or. pt

Amendamentul 385
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru orice plată necuvenită în urma 
unei nereguli sau a unei neglijențe, statele 
membre solicită recuperarea de la 
beneficiar în termen de un an de la prima 
indicație privind apariția unei astfel de 
nereguli și înregistrează cuantumurile 
corespunzătoare în registrul debitorilor al 
agenției de plăți.

(1) Pentru orice plată necuvenită în urma 
unei nereguli sau a unei neglijențe, statele 
membre solicită recuperarea de la 
beneficiar în termen de în termen de 24 de 
luni după aprobarea și, după caz, 
primirea de către o agenție de plăți sau 
organismul responsabil de recuperare a 
unui raport de control sau a unui 
document similar, care constată că a avut 
loc o neregulă. Cuantumurile 
corespunzătoare sunt înregistrate, în 
momentul prezentării cererii de 
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recuperare, în registrul debitorilor al 
agenției de plăți.

Or. en

Amendamentul 386
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru orice plată necuvenită în urma 
unei nereguli sau a unei neglijențe, statele 
membre solicită recuperarea de la 
beneficiar în termen de un an de la prima 
indicație privind apariția unei astfel de 
nereguli și înregistrează cuantumurile 
corespunzătoare în registrul debitorilor al 
agenției de plăți.

(1) Pentru orice plată necuvenită în urma 
unei nereguli sau a unei neglijențe, statele 
membre solicită recuperarea de la 
beneficiar nu mai târziu de 24 de luni de 
la stabilirea cuantumurilor care trebuie 
recuperate de către autoritatea națională 
competentă pe baza unui raport final de 
control sau a unui document similar, în 
conformitate cu legislația aplicabilă, și 
înregistrează cuantumurile corespunzătoare 
în registrul debitorilor al agenției de plăți. 

Or. pt

Amendamentul 387
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru orice plată necuvenită în urma 
unei nereguli sau a unei neglijențe, statele 
membre solicită recuperarea de la 
beneficiar în termen de un an de la prima 
indicație privind apariția unei astfel de 
nereguli și înregistrează cuantumurile 
corespunzătoare în registrul debitorilor al 
agenției de plăți.

(1) Pentru orice plată necuvenită în urma 
unei nereguli sau a unei neglijențe, statele 
membre solicită recuperarea de la 
beneficiar în termen de un an de la primul 
act de constatare administrativă sau 
judiciară privind apariția unei astfel de 
nereguli și înregistrează cuantumurile 
corespunzătoare în registrul debitorilor al 
agenției de plăți.
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Or. es

Amendamentul 388
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru orice plată necuvenită în urma 
unei nereguli sau a unei neglijențe, statele 
membre solicită recuperarea de la 
beneficiar în termen de un an de la prima 
indicație privind apariția unei astfel de 
nereguli și înregistrează cuantumurile 
corespunzătoare în registrul debitorilor al 
agenției de plăți.

(1) Pentru orice plată necuvenită în urma 
unei nereguli sau a unei neglijențe, statele 
membre solicită recuperarea de la 
beneficiar în termen de în termen de un an
după aprobarea și, după caz, primirea de 
către o agenție de plăți sau organismul 
responsabil de recuperare a unui raport 
de control sau a unui document similar, 
care constată că a avut loc o neregulă.
Cuantumurile corespunzătoare sunt 
înregistrate, în același timp cu 
prezentarea cererii de recuperare, în 
registrul debitorilor al agenției de plăți.

Or. en

Amendamentul 389
Juozas Imbrasas

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru orice plată necuvenită în urma 
unei nereguli sau a unei neglijențe, statele 
membre solicită recuperarea de la 
beneficiar în termen de un an de la prima 
indicație privind apariția unei astfel de 
nereguli și înregistrează cuantumurile 
corespunzătoare în registrul debitorilor al 
agenției de plăți.

(1) Pentru orice plată necuvenită în urma 
unei nereguli sau a unei neglijențe, statele 
membre solicită recuperarea de la 
beneficiar în termen de un an de la 
aprobarea primului raport de inspecție 
care indică apariția unei nereguli astfel 
cum este definită la articolul 1 
alineatul (2) din Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului 
privind protecția intereselor financiare ale 
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Comunităților Europene sau, după caz, de 
la primirea respectivului raport de către 
agenția de plată sau organismul 
responsabil de recuperare și înregistrează 
cuantumurile corespunzătoare în registrul 
debitorilor al agenției de plăți.

Or. lt

Amendamentul 390
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru orice plată necuvenită în urma 
unei nereguli sau a unei neglijențe, statele 
membre solicită recuperarea de la 
beneficiar în termen de un an de la prima 
indicație privind apariția unei astfel de 
nereguli și înregistrează cuantumurile 
corespunzătoare în registrul debitorilor al 
agenției de plăți.

(1) Pentru orice plată necuvenită în urma 
unei nereguli sau a unei neglijențe, statele 
membre solicită recuperarea de la 
beneficiar în termen de doi ani de la prima 
indicație privind apariția unei astfel de 
nereguli și înregistrează cuantumurile 
corespunzătoare în registrul debitorilor al 
agenției de plăți.

Or. es

Amendamentul 391
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă recuperarea nu s-a produs în termen 
de patru ani de la data solicitării de 
recuperare sau în termen de opt ani de la 
inițierea unei acțiuni într-o instanță 
națională, consecințele financiare ale 
nerecuperării sunt suportate de statele 

Dacă recuperarea nu s-a produs în termen 
de patru ani de la data solicitării de 
recuperare sau în termen de opt ani de la 
inițierea unei acțiuni într-o instanță 
națională, consecințele financiare ale 
nerecuperării sunt suportate până la un 
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membre în cauză, fără a se aduce atingere 
cerinței ca statul membru în cauză să 
continue în mod obligatoriu procedurile de 
recuperare în conformitate cu articolul 60.

prag maxim de 50 % de statele membre și 
până la un prag maxim de 50 %, de
bugetul comunitar, fără a se aduce 
atingere cerinței ca statul membru în cauză 
să continue în mod obligatoriu procedurile 
de recuperare în conformitate cu 
articolul 60.

Or. es

Justificare

Se propune să se mențină situația regulamentului actual, conform căreia sarcina financiară 
se împarte ținând cont de principiul gestiunii partajate a fondurilor.

Amendamentul 392
Robert Dušek

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă recuperarea nu s-a produs în termen 
de patru ani de la data solicitării de 
recuperare sau în termen de opt ani de la 
inițierea unei acțiuni într-o instanță 
națională, consecințele financiare ale 
nerecuperării sunt suportate de statele 
membre în cauză, fără a se aduce atingere 
cerinței ca statul membru în cauză să 
continue în mod obligatoriu procedurile de 
recuperare în conformitate cu articolul 60.

Dacă recuperarea nu s-a produs în termen 
de patru ani de la data solicitării de 
recuperare sau în termen de opt ani de la 
inițierea unei acțiuni într-o instanță 
națională, consecințele financiare ale 
nerecuperării sunt suportate de statele 
membre în proporție de 50 % si restul, de
bugetul UE, fără a se aduce atingere 
cerinței ca statul membru în cauză să 
continue în mod obligatoriu procedurile de 
recuperare în conformitate cu articolul 60.

Or. en

Amendamentul 393
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 2 – paragraful 1
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Textul propuse de Comisie Amendamentul

Dacă recuperarea nu s-a produs în termen 
de patru ani de la data solicitării de 
recuperare sau în termen de opt ani de la 
inițierea unei acțiuni într-o instanță 
națională, consecințele financiare ale 
nerecuperării sunt suportate de statele 
membre în cauză, fără a se aduce atingere 
cerinței ca statul membru în cauză să 
continue în mod obligatoriu procedurile de 
recuperare în conformitate cu articolul 60.

Dacă recuperarea nu s-a produs în termen 
de patru ani de la data solicitării de 
recuperare sau în termen de opt ani de la 
inițierea unei acțiuni într-o instanță 
națională, 50 % din consecințele financiare 
ale nerecuperării sunt suportate de statele 
membre în cauză, iar 50 % de bugetul 
Uniunii Europene. Repartizarea sarcinii 
financiare ca urmare a nerecuperării nu 
aduce atingere cerinței ca statul membru să 
continue în mod obligatoriu procedurile de 
recuperare în conformitate cu articolul 60.

Or. fr

Amendamentul 394
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă recuperarea nu s-a produs în termen 
de patru ani de la data solicitării de 
recuperare sau în termen de opt ani de la 
inițierea unei acțiuni într-o instanță 
națională, consecințele financiare ale 
nerecuperării sunt suportate de statele 
membre în cauză, fără a se aduce atingere 
cerinței ca statul membru în cauză să 
continue în mod obligatoriu procedurile de 
recuperare în conformitate cu articolul 60.

Dacă recuperarea nu s-a produs în termen 
de patru ani de la data solicitării de 
recuperare sau în termen de opt ani de la 
inițierea unei acțiuni într-o instanță 
națională, consecințele financiare ale 
nerecuperării sunt suportate de statele 
membre în proporție de 50 % si restul, de 
bugetul UE, fără a se aduce atingere 
cerinței ca statul membru în cauză să 
continue în mod obligatoriu procedurile de 
recuperare în conformitate cu articolul 60.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament are ca scop să clarifice date de începere a procedurilor de 
recuperare, prelungind termenul de la 12 la 24 de luni în care agențiile de plăți trebuie să 
solicite recuperarea. De asemenea, se reintroduce dispoziția actuală prin care 50 % din 
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sarcina cuantumului nerecuperat al neregulii este suportat de statul membru, iar 50 % de 
bugetul UE (prin propunerea Comisiei ar însemna că statul membru ar suporta 100 %). De 
asemenea, ar prevedea o prelungire cu până la 50 % a termenului de recuperare în situații
care ies de sub controlul agenției de plată.

Amendamentul 395
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă recuperarea nu s-a produs în termen 
de patru ani de la data solicitării de 
recuperare sau în termen de opt ani de la 
inițierea unei acțiuni într-o instanță 
națională, consecințele financiare ale 
nerecuperării sunt suportate de statele 
membre în cauză, fără a se aduce atingere 
cerinței ca statul membru în cauză să 
continue în mod obligatoriu procedurile de 
recuperare în conformitate cu articolul 60.

Dacă recuperarea nu s-a produs în termen 
de patru ani de la data solicitării de 
recuperare sau în termen de opt ani de la 
inițierea unei acțiuni într-o instanță 
națională, consecințele financiare ale 
nerecuperării sunt suportate până la un 
prag maxim de 50 % de statele membre și 
până la un prag maxim de 50 %, de
bugetul comunitar, fără a se aduce 
atingere cerinței ca statul membru în cauză 
să continue în mod obligatoriu procedurile 
de recuperare în conformitate cu 
articolul 60.

Or. es

Justificare

Trebuie să se mențină situația regulamentului actual, conform căreia sarcina financiară se 
împarte ținând cont de principiul gestiunii partajate a fondurilor.

Amendamentul 396
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă recuperarea nu s-a produs în termen 
de patru ani de la data solicitării de 
recuperare sau în termen de opt ani de la 

Dacă recuperarea nu s-a produs în termen 
de patru ani de la data solicitării de 
recuperare sau în termen de opt ani de la 
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inițierea unei acțiuni într-o instanță 
națională, consecințele financiare ale 
nerecuperării sunt suportate de statele 
membre în cauză, fără a se aduce atingere 
cerinței ca statul membru în cauză să 
continue în mod obligatoriu procedurile de 
recuperare în conformitate cu articolul 60.

inițierea unei acțiuni într-o instanță 
națională, consecințele financiare ale 
nerecuperării sunt suportate de statele 
membre în cauză în proporție de 50 % și 
restul, de bugetul UE, fără a se aduce 
atingere cerinței ca statul membru în cauză 
să continue în mod obligatoriu procedurile 
de recuperare în conformitate cu 
articolul 60.

Or. pt

Amendamentul 397
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă recuperarea nu s-a produs în termen 
de patru ani de la data solicitării de 
recuperare sau în termen de opt ani de la 
inițierea unei acțiuni într-o instanță 
națională, consecințele financiare ale 
nerecuperării sunt suportate de statele 
membre în cauză, fără a se aduce atingere 
cerinței ca statul membru în cauză să 
continue în mod obligatoriu procedurile de 
recuperare în conformitate cu articolul 60.

Dacă recuperarea nu s-a produs în termen 
de patru ani de la data solicitării de 
recuperare sau în termen de opt ani de la 
inițierea unei acțiuni într-o instanță 
națională, consecințele financiare ale 
nerecuperării sunt suportate de statele 
membre în proporție de 50 % si restul, de
bugetul UE, fără a se aduce atingere 
cerinței ca statul membru în cauză să 
continue în mod obligatoriu procedurile de 
recuperare în conformitate cu articolul 60.

Or. en

Amendamentul 398
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă recuperarea nu s-a produs în termen 
de patru ani de la data solicitării de 

Dacă recuperarea nu s-a produs în termen 
de patru ani de la data solicitării de 
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recuperare sau în termen de opt ani de la 
inițierea unei acțiuni într-o instanță 
națională, consecințele financiare ale 
nerecuperării sunt suportate de statele 
membre în cauză, fără a se aduce atingere 
cerinței ca statul membru în cauză să 
continue în mod obligatoriu procedurile de 
recuperare în conformitate cu articolul 60.

recuperare sau în termen de opt ani de la 
inițierea unei acțiuni într-o instanță 
națională, consecințele financiare ale 
nerecuperării sunt suportate de statele 
membre în proporție de 50 % și restul, de
bugetul UE, fără a se aduce atingere 
cerinței ca statul membru în cauză să 
continue în mod obligatoriu procedurile de 
recuperare în conformitate cu articolul 60.

Or. ro

Amendamentul 399
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă recuperarea nu s-a produs în termen 
de patru ani de la data solicitării de 
recuperare sau în termen de opt ani de la 
inițierea unei acțiuni într-o instanță 
națională, consecințele financiare ale 
nerecuperării sunt suportate de statele 
membre în cauză, fără a se aduce atingere 
cerinței ca statul membru în cauză să 
continue în mod obligatoriu procedurile de 
recuperare în conformitate cu articolul 60.

Dacă recuperarea nu s-a produs în termen 
de patru ani de la data solicitării de 
recuperare sau în termen de opt ani de la 
inițierea unei acțiuni într-o instanță 
națională, consecințele financiare ale 
nerecuperării sunt suportate de statele 
membre în proporție de 50 % si restul, de
bugetul UE, fără a se aduce atingere 
cerinței ca statul membru în cauză să 
continue în mod obligatoriu procedurile de 
recuperare în conformitate cu articolul 60.

Or. en

Amendamentul 400
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă recuperarea nu s-a produs în termen 
de patru ani de la data solicitării de 

Dacă recuperarea nu s-a produs în termen 
de patru ani de la data solicitării de 
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recuperare sau în termen de opt ani de la 
inițierea unei acțiuni într-o instanță 
națională, consecințele financiare ale 
nerecuperării sunt suportate de statele 
membre în cauză, fără a se aduce atingere 
cerinței ca statul membru în cauză să 
continue în mod obligatoriu procedurile de 
recuperare în conformitate cu articolul 60.

recuperare sau în termen de opt ani de la 
inițierea unei acțiuni într-o instanță 
națională, consecințele financiare ale 
nerecuperării sunt suportate de statele 
membre în cauză în proporție de 50 % și 
restul, de bugetul UE, fără a se aduce 
atingere cerinței ca statul membru în cauză 
să continue în mod obligatoriu procedurile 
de recuperare în conformitate cu 
articolul 60.

Or. pt

Amendamentul 401
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propuse de Comisie Amendamentul

Totuși, în cazul în care din motive ce nu 
pot fi atribuite statului membru în cauză, 
recuperarea nu poate avea loc în 
termenul-limită precizat la primul 
paragraf, iar cuantumul care trebuie 
recuperat depășește 1 milion EUR, 
Comisia poate, la cererea statului 
membru, să extindă termenele până la 
maximum 50 % din termenele inițiale.

Or. fr

Amendamentul 402
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propuse de Comisie Amendamentul

Totuși, în cazul în care din motive care nu 
pot fi atribuite statului membru în cauză, 
recuperarea nu poate avea loc în 



AM\910033RO.doc 173/184 PE492.777v02-00

RO

termenul-limită precizat la primul 
paragraf, iar cuantumul care trebuie 
recuperat depășește 1 milion EUR, 
Comisia poate, la cererea statului 
membru, să extindă termenele până la 
maximum 50 % din termenele inițiale.

Or. fr

Amendamentul 403
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, în cazul în care din 
motive ce nu pot fi atribuite statului 
membru în cauză, recuperarea nu poate 
avea loc în termenul precizat la primul 
paragraf, iar suma care trebuie 
recuperată depășește 1 milion de euro, 
Comisia poate, la cererea statului 
membru, să extindă termenele cu 
maximum 50 % din termenele inițiale.

Or. en

Amendamentul 404
Robert Dušek

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, în cazul în care din 
motive ce nu pot fi atribuite statului 
membru în cauză, recuperarea nu poate 
avea loc în termenul precizat la primul 
paragraf, iar suma care trebuie 
recuperată depășește 1 milion de euro, 
Comisia poate, la cererea statului 
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membru, să extindă termenele cu 
maximum 50 % din termenele inițiale.

Or. en

Amendamentul 405
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, în cazul în care din 
motive ce nu pot fi atribuite statului 
membru în cauză, recuperarea nu poate 
avea loc în termenul precizat la primul 
paragraf, iar suma care trebuie 
recuperată depășește 1 milion de euro, 
Comisia poate, la cererea statului 
membru, să extindă termenele cu 
maximum 50 % din termenele inițiale.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament are ca scop să clarifice date de începere a procedurilor de 
recuperare, prelungind termenul de la 12 la 24 de luni în care agențiile de plăți trebuie să 
solicite recuperarea. De asemenea, se reintroduce dispoziția actuală prin care 50 % din 
sarcina cuantumului nerecuperat al neregulii este suportat de statul membru, iar 50 % de 
bugetul UE (prin propunerea Comisiei ar însemna că statul membru ar suporta 100 %). De 
asemenea, ar prevedea o prelungire cu până la 50 % a termenului de recuperare în situații 
care ies de sub controlul agenției de plată.

Amendamentul 406
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, în cazul în care din 
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motive ce nu pot fi atribuite statului 
membru în cauză, recuperarea nu poate 
avea loc în termenul precizat la primul 
paragraf, iar suma care trebuie 
recuperată depășește 1 milion de euro, 
Comisia poate, la cererea statului 
membru, să extindă termenele cu 
maximum 50 % din termenele inițiale.

Or. en

Amendamentul 407
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care costurile deja suportate 
și cele estimate ale recuperării depășesc 
cuantumul care trebuie recuperat sau

(a) în cazul în care costurile deja suportate 
și cele estimate ale recuperării depășesc 
cuantumul care trebuie recuperat; această 
condiție este îndeplinită  în cazul în care 
suma care trebuie recuperată de la 
beneficiar în cadrul unei plăți unice nu 
depășește 300 de euro.

Or. de

Justificare

Recuperarea sumelor mici generează sarcini administrative considerabile. Sumele aflate sub 
un anumit prag minim nu ar trebui recuperate, prin urmare, astfel încât să fie menținut 
raportul costuri-beneficii.

Amendamentul 408
Robert Dušek

Propunere de regulament
Articolul 57 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când bugetul Uniunii este creditat Atunci când bugetul Uniunii este creditat 
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conform primului paragraf, statul membru 
poate reține 10 % din sumele 
corespunzătoare, cu titlu de rambursare 
forfetară a costurilor de recuperare, cu 
excepția cazurilor în care neregula sau 
neglijența este imputabilă autorităților 
administrative sau altor organisme oficiale 
ale statului membru.

conform primului paragraf, statul membru 
poate reține 20 % din sumele 
corespunzătoare, cu titlu de rambursare 
forfetară a costurilor de recuperare, cu 
excepția cazurilor în care neregula sau 
neglijența este imputabilă autorităților 
administrative sau altor organisme oficiale 
ale statului membru.

Or. en

Amendamentul 409
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 57 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când bugetul Uniunii este creditat 
conform primului paragraf, statul membru 
poate reține 10 % din sumele 
corespunzătoare, cu titlu de rambursare 
forfetară a costurilor de recuperare, cu 
excepția cazurilor în care neregula sau 
neglijența este imputabilă autorităților 
administrative sau altor organisme oficiale 
ale statului membru.

Atunci când bugetul Uniunii este creditat 
conform primului paragraf, statul membru 
poate reține 20 % din sumele 
corespunzătoare, cu titlu de rambursare 
forfetară a costurilor de recuperare, cu 
excepția cazurilor în care neregula sau 
neglijența este imputabilă autorităților 
administrative sau altor organisme oficiale 
ale statului membru.

Or. es

Amendamentul 410
Alfreds Rubiks

Propunere de regulament
Articolul 57 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când bugetul Uniunii este creditat 
conform primului paragraf, statul membru 
poate reține 10 % din sumele 
corespunzătoare, cu titlu de rambursare 
forfetară a costurilor de recuperare, cu 

Atunci când bugetul Uniunii este creditat 
conform primului paragraf, statul membru 
poate reține 20 % din sumele 
corespunzătoare, cu titlu de rambursare 
forfetară a costurilor de recuperare, cu 
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excepția cazurilor în care neregula sau 
neglijența este imputabilă autorităților 
administrative sau altor organisme oficiale 
ale statului membru.

excepția cazurilor în care neregula sau 
neglijența este imputabilă autorităților 
administrative sau altor organisme oficiale 
ale statului membru.

Or. lv

Amendamentul 411
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 57 – paragraful 2

Textul propuse de Comisie Amendamentul

Atunci când bugetul Uniunii este creditat 
conform primului paragraf, statul membru 
poate reține 10 % din sumele 
corespunzătoare, cu titlu de rambursare 
forfetară a costurilor de recuperare, cu 
excepția cazurilor în care neregula sau 
neglijența este imputabilă autorităților 
administrative sau altor organisme oficiale 
ale statului membru.

Atunci când bugetul Uniunii este creditat 
conform primului paragraf, statul membru 
poate reține 20 % din sumele 
corespunzătoare, cu titlu de rambursare 
forfetară a costurilor de recuperare, cu 
excepția cazurilor în care neregula sau 
neglijența este imputabilă autorităților 
administrative sau altor organisme oficiale 
ale statului membru.

Or. fr

Amendamentul 412
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 57 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când bugetul Uniunii este creditat 
conform primului paragraf, statul membru 
poate reține 10 % din sumele 
corespunzătoare, cu titlu de rambursare 
forfetară a costurilor de recuperare, cu 
excepția cazurilor în care neregula sau 
neglijența este imputabilă autorităților 
administrative sau altor organisme oficiale 
ale statului membru.

Atunci când bugetul Uniunii este creditat 
conform primului paragraf, statul membru 
poate reține 20 % din sumele 
corespunzătoare, cu titlu de rambursare 
forfetară a costurilor de recuperare, cu 
excepția cazurilor în care neregula sau 
neglijența este imputabilă autorităților 
administrative sau altor organisme oficiale 
ale statului membru.
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Or. en

Amendamentul 413
Juozas Imbrasas

Propunere de regulament
Articolul 57 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când bugetul Uniunii este creditat 
conform primului paragraf, statul membru 
poate reține 10 % din sumele 
corespunzătoare, cu titlu de rambursare 
forfetară a costurilor de recuperare, cu 
excepția cazurilor în care neregula sau 
neglijența este imputabilă autorităților 
administrative sau altor organisme oficiale 
ale statului membru.

Atunci când bugetul Uniunii este creditat 
conform primului paragraf, statul membru 
poate reține 20 % din sumele 
corespunzătoare, cu titlu de rambursare 
forfetară a costurilor de recuperare, cu 
excepția cazurilor în care neregula sau 
neglijența este imputabilă autorităților 
administrative sau altor organisme oficiale 
ale statului membru.

Or. lt

Amendamentul 414
Robert Dušek

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) a preveni fraudele în mod eficace atât 
din punctul de vedere al costurilor și al 
beneficiilor, cât și din punctul de vedere 
al caracterului proporțional al măsurilor, 
prevenția vizând mai ales domeniile cu un 
nivel de risc mai ridicat și acționând 
totodată ca factor disuasiv;

eliminat

Or. en

Amendamentul 415
Hynek Fajmon
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Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) a preveni fraudele în mod eficace atât 
din punctul de vedere al costurilor și al 
beneficiilor, cât și din punctul de vedere 
al caracterului proporțional al măsurilor, 
prevenția vizând mai ales domeniile cu un 
nivel de risc mai ridicat și acționând 
totodată ca factor disuasiv;

eliminat

Or. en

Amendamentul 416
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) a preveni costurile excesive în 
domeniul mediului și al sănătății publice, 
în special pentru a evita finanțarea de 
activități din cadrul PAC care generează 
costuri suplimentare pentru alte domenii 
de politică din cadrul bugetului UE, în 
special în domeniul mediului și al 
sănătății publice.

Or. en

Justificare

Acesta este principiul eficienței bugetare în cadrul fondurilor publice. Costurile practicilor 
distructive sunt în prezent externalizate către bugetul public fie fiind acoperite de alte 
sectoare ale bugetului UE sau de bugetul statelor membre, fie, într-adevăr, fiind acoperite de 
consumatori (de exemplu, costurile pentru curățarea pesticidelor și a excesului de substanțe 
nutritive din apa potabilă care sunt trecute în facturile pentru apă), care plătesc atât în 
calitate de consumatori, cât și de contribuabili.
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Amendamentul 417
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Sistemele de plată noi, suplimentare, 
care ar conduce la sisteme suplimentare 
de monitorizare și sancționare pentru 
ecologizare, trebuie evitate, deoarece 
creează proceduri suplimentare 
complicate pentru administrații, generând 
mai multă birocrație.

Or. de

Amendamentul 418
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin acte de punere în aplicare, Comisia 
poate adopta norme care să vizeze 
aplicarea uniformă a alineatelor (1) și (2) 
ale prezentului articol.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 111 
care să vizeze aplicarea uniformă a 
alineatelor (1) și (2) ale prezentului articol.

Or. de

Justificare

Aceasta nu este o decizie pur tehnică.

Amendamentul 419
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 4 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 112 
alineatul (3).

eliminat

Or. de

Amendamentul 420
George Lyon, Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sistemul instituit de statele membre în 
conformitate cu articolul 60 alineatul (2) 
include, cu excepția cazului în care se 
prevede altfel, controlarea administrativă 
sistematică a tuturor cererilor de ajutor și 
este completat de controale la fața locului.

(1) Sistemul instituit de statele membre în 
conformitate cu articolul 60 alineatul (2) 
include, cu excepția cazului în care se 
prevede altfel, controlarea administrativă a 
cererilor de ajutor și a cererilor de plată, 
aplicând o abordare bazată pe riscuri în 
funcție de nivelul de asigurare prevăzut, și 
este completat de controale la fața locului
al căror scop este de a monitoriza nivelul 
riscului inerent și al căror număr este 
ajustat în contextul riscului inerent și 
aferent controalelor.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament clarifică în continuare amendamentul 61 al raportorului.

Amendamentul 421
Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Sistemul de control specificat la 
alineatul (1) ar trebui să includă 
posibilitatea de a formula obiecții cu 
privire la controale și la perioada în care 
respectivele obiecții sunt formulate și 
examinate.

Or. pl

Amendamentul 422
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În ceea ce privește controalele la fața 
locului, autoritatea responsabilă extrage un 
eșantion pentru control din întreaga 
populație de solicitanți, inclusiv, după caz, 
o parte selectată în mod aleatoriu și una 
aleasă pe baza riscurilor, pentru a obține o 
rată de eroare reprezentativă, vizând 
totodată depistarea celor mai mari erori.

(2) În ceea ce privește controalele la fața 
locului, autoritatea responsabilă extrage un 
eșantion pentru control din întreaga 
populație de solicitanți, inclusiv, după caz, 
o parte selectată în mod aleatoriu și una 
aleasă pe baza riscurilor, pentru a obține o 
rată de eroare reprezentativă, vizând 
totodată depistarea zonelor cu cel mai 
mare risc de eroare.

La selectarea eșantionului pentru 
controale, statul membru poate lua în 
considerare următorii factori:
– dimensiunea financiară a operațiunilor;
– rezultatul auditurilor precedente 
efectuate asupra sistemelor de gestionare 
și control;
– participarea voluntară la sistemele de 
gestionare certificate pe baza standardelor 
recunoscute la nivel internațional.

Or. en



AM\910033RO.doc 183/184 PE492.777v02-00

RO

Justificare

Controalele ar trebui să prezinte mai mult o abordare bazată pe riscuri. Lista de factori ar 
trebui să ajute statele membre să analizeze ceea ce este adecvat pentru controale pe propriul 
teritoriu.

Amendamentul 423
Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În ceea ce privește controalele la fața 
locului, autoritatea responsabilă extrage un 
eșantion pentru control din întreaga 
populație de solicitanți, inclusiv, după caz, 
o parte selectată în mod aleatoriu și una 
aleasă pe baza riscurilor, pentru a obține o 
rată de eroare reprezentativă, vizând 
totodată depistarea celor mai mari erori.

(2) În ceea ce privește controalele la fața 
locului, autoritatea responsabilă extrage un 
eșantion pentru control din întreaga 
populație de solicitanți, inclusiv, după caz, 
o parte selectată în mod aleatoriu și una 
aleasă pe baza riscurilor, pentru a obține o 
rată de eroare reprezentativă, vizând 
totodată depistarea, de asemenea, a 
zonelor cu risc mai mare de eroare.

În conformitate cu principiul 
proporționalității controalelor, ar trebui 
luate în considerare anumite elemente:
- dimensiunea financiară a operațiunilor;
- rezultatele favorabile ale auditurilor 
anterioare de gestiune și control;
- siguranța autorităților naționale 
responsabile pentru monitorizare;
- sistemele voluntare de gestiune, care 
sunt certificate în conformitate cu 
standarde recunoscute la nivel 
internațional.

Or. de

Justificare

Este decisivă identificarea unor factori utili/semnificativi, care oferă un punct de plecare 
necesar pentru garantarea proporționalității controalelor.



PE492.777v02-00 184/184 AM\910033RO.doc

RO

Amendamentul 424
George Lyon, Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În ceea ce privește controalele la fața 
locului, autoritatea responsabilă extrage un 
eșantion pentru control din întreaga 
populație de solicitanți, inclusiv, după caz, 
o parte selectată în mod aleatoriu și una 
aleasă pe baza riscurilor, pentru a obține o 
rată de eroare reprezentativă, vizând 
totodată depistarea celor mai mari erori.

(2) În ceea ce privește controalele la fața 
locului, autoritatea responsabilă extrage un 
eșantion pentru control din întreaga 
populație de solicitanți, inclusiv, după caz, 
o parte selectată în mod aleatoriu și una 
aleasă pe baza riscurilor, pentru a obține o 
rată de eroare reprezentativă, vizând 
totodată depistarea zonelor cu cel mai 
mare risc de eroare.

Conform principiului proporționalității 
controalelor, trebuie să se țină cont de 
anumite elemente, printre care:
– dimensiunea financiară a operațiunilor;
– rezultatul auditurilor precedente 
efectuate asupra sistemelor de gestionare 
și control;
– participarea voluntară la sistemele de 
gestionare certificate pe baza standardelor 
recunoscute la nivel internațional.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament preia amendamentul 62 al raportorului, cu excepția celei de a treia 
liniuțe, care creează confuzie și poate genera tot felul de cerințe suplimentare 
necorespunzător definite.


