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Amendamentul 425
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 2 – paragraful 1 (nou)

Text propus de Comisie Amendamentul

La pregătirea eșantioanelor pentru 
controale, autoritatea responsabilă ia în 
considerare sfera de aplicare a riscului de 
acoperire a riscului asupra fondurilor 
publice din bugetul UE și include riscul 
asupra mediului, riscul asupra sănătății 
publice și costurile asociate, astfel cum 
sunt menționate la articolul 60.

Or. en

Justificare

Principiile eficienței bugetare în cadrul finanțării publice au în vedere faptul că riscul asupra 
bugetului fondurilor/UE ar include costurile pentru sănătatea publică și mediu, printre altele: 
costurile asociate de curățenie, de refacere a mediului, de înlăturare a materialelor 
periculoase/dăunătoare, de eventuală despăgubire a victimelor, inclusiv a fermierilor, pentru 
situații de criză/contaminări. UE nu ar trebui să finanțeze agricultura dăunătoare: daunele 
aduse mediului și sănătății publice sunt plătite de două ori: o dată prin subvenții în cadrul 
PAC și o dată prin fonduri publice.

Amendamentul 426
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 2 – paragraful 2 (nou)

Text propus de Comisie Amendamentul

La elaborarea riscului bazat pe 
eșantioane de inspecție a fermelor de 
controlat, statele membre pot lua în 
considerare faptul că agricultura 
ecologică are un nivel propriu de poluare 
a mediului înconjurător mai scăzut, prin 
urmare, un risc mai mic asupra 
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fondurilor publice și a bugetului UE.

Or. en

Justificare

Agențiile de plăți elaborează eșantioane ale fermelor de inspectat pentru ecocondiționalitate 
(și/sau ecologizare pe viitor). Eșantionarea pentru inspecții bazate pe riscul asupra mediului 
ar trebui să ia în considerare și faptul că, datorită tehnologiilor agroecologice utilizate, 
agricultura ecologică are un risc propriu mai mic (al costurilor de mediu) asupra bugetului 
UE.

Amendamentul 427
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre pot reduce numărul 
de controale la fața locului atunci când 
rata de eroare este la un nivel acceptabil 
și sistemele de gestionare și control 
funcționează în mod corespunzător. 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate, în conformitate cu articolul 111, 
de stabilire a unor condiții și norme 
exacte pe care statele membre trebuie să 
le aplice. În plus, Comisia are competența 
de a adopta acte delegate în conformitate 
cu articolul 111 în vederea reducerii 
nivelului controalelor la fața locului 
realizate în fiecare an la 3 % dintre toți 
fermierii care depun cereri de ajutor sau 
de plată.

Or. pl

Justificare

Statele membre ar trebui să aibă opțiunea de a reduce numărul de controale la fața locului 
atunci când există o tendință de scădere la nivelul încălcărilor. Aceasta se aplică în special în 
cazul modificărilor aduse dispozițiilor aplicabile sistemului integrat de gestionare și control.
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Amendamentul 428
Julie Girling, Richard Ashworth, James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 4 a (nou)

Text propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre pot reduce numărul 
controalelor atunci când ratele de eroare 
se află la un nivel acceptabil.

Or. en

Amendamentul 429
George Lyon, Sylvie Goulard, Liam Aylward

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 4 a (nou)

Text propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre pot reduce nivelul 
controalelor la fața locului atunci când 
ratele de eroare se află la un nivel 
acceptabil. Condițiile și normele exacte 
aplicabile sunt stabilite în acte delegate în 
conformitate cu articolul 64 din prezentul 
regulament.

Or. en

Justificare

Amendamentul 63 al raportorului păstrează formularea „sistemele de gestionare și control 
existente funcționează corespunzător”, care este neclară în ceea ce privește semnificația sa și 
ar putea conduce la multe alte cerințe suplimentare care ar putea afecta posibilitatea de a 
reduce numărul de controale.

Amendamentul 430
Alfreds Rubiks

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a asigura aplicarea corectă și 
eficientă a controalelor și pentru ca 
verificarea îndeplinirii condițiilor de 
eligibilitate să se desfășoare într-un mod 
eficient, coerent și nediscriminatoriu care 
să protejeze interesul financiar al 
Uniunii, se deleagă Comisiei competența 
de a adopta acte delegate în conformitate 
cu articolul 111 în ceea ce privește 
situațiile în care beneficiarii sau 
reprezentanții acestora împiedică 
efectuarea controalelor.

eliminat

Or. lv

Amendamentul 431
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin acte de punere în aplicare, Comisia 
adoptă normele necesare destinate să 
asigure aplicarea uniformă în Uniune a 
prezentului capitol. Respectivele norme pot 
viza în special următoarele aspecte:

Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 111 destinate să asigure aplicarea 
uniformă în Uniune a prezentului capitol. 
Respectivele norme pot viza în special 
următoarele aspecte:

Or. de

Justificare

Deciziile enumerate nu sunt pur tehnice.

Amendamentul 432
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b
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Text propus de Comisie Amendamentul

(b) normele privind nivelul minim al 
controalelor la fața locului necesar pentru 
o gestionare eficace a riscurilor, precum și 
condițiile în care statele membre trebuie să 
crească numărul respectivelor controale 
sau în care îl pot reduce, dacă sistemele de 
gestionare și control funcționează 
corespunzător, iar ratele de eroare sunt la 
un nivel acceptabil;

(b) normele privind nivelul minim al 
controalelor la fața locului, care sunt 
stabilite la rata de 1 % pentru programele 
acoperite de IACS operațional sau, în alte 
cazuri, la rata minimă necesară pentru o 
gestionare eficace a riscurilor, precum și 
condițiile în care statele membre trebuie să 
crească numărul respectivelor controale 
sau în care îl pot reduce, dacă ratele de 
eroare sunt la un nivel acceptabil, inclusiv 
termenele în care Comisia ar răspunde 
unei indicații conform căreia statul 
membru dorește să reducă numărul 
controalelor sale la fața locului.

Or. en

Justificare

O rată de eroare acceptabilă ar trebui să constituie un argument suficient pentru evaluarea 
dacă un stat membru își poate reduce sau nu numărul de controale. Ar trebui să existe un 
„mecanism” al termenelor pentru opunerea Comisiei, odată ce un stat membru își anunță 
intenția de a-și reduce numărul de controale.

Amendamentul 433
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 1 a (nou)

Text propus de Comisie Amendamentul

Pentru a asigura o aplicare corectă și 
eficientă a controalelor și o verificare 
într-un mod eficient, coerent și 
nediscriminatoriu a condițiilor de 
eligibilitate, protejând interesul financiar 
al Uniunii, Comisia este autorizată să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 111 privind normele referitoare 
la nivelul minim al controalelor la fața 
locului, necesare pentru o gestionare 
proporțională și bazată pe riscuri a 
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riscurilor, precum și a condițiilor conform 
cărora statele membre trebuie să 
mărească numărul acestor controale sau 
poate să reducă ratele de eroare la nu 
nivel acceptabil, inclusiv termenul în care 
Comisia trebuie să răspundă unei 
indicații prin care statele membre doresc 
să își reducă numărul de controale la fața 
locului.

Or. en

Justificare

Amendamentul 63 al raportorului păstrează formularea „sisteme de management și control 
existente funcționează corespunzător”, care ar putea conduce la multe alte cerințe 
suplimentare care ar putea afecta posibilitatea de a reduce numărul de controale. În plus, ar 
trebui să existe un termen în care Comisia trebuie să răspundă statului membru că dorește să 
reducă numărul de controale. Cu toate acestea, modificarea ar trebui să fie în linie cu metoda 
de punere în aplicare aleasă de raportor și susținută de Parlamentul European (adică, ar 
trebui să fie mutată în acte delegate).

Amendamentul 434
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Text propus de Comisie Amendamentul

(b) normele privind nivelul minim al 
controalelor la fața locului necesar pentru 
o gestionare eficace a riscurilor, precum 
și condițiile în care statele membre trebuie 
să crească numărul respectivelor 
controale sau în care îl pot reduce, dacă 
sistemele de gestionare și control 
funcționează corespunzător, iar ratele de 
eroare sunt la un nivel acceptabil;

eliminat

Or. en

Justificare

Amendamentul 63 al raportorului păstrează formularea „sisteme de management și control 
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existente funcționează corespunzător”, care ar putea conduce la multe alte cerințe 
suplimentare care ar putea afecta posibilitatea de a reduce numărul de controale. În plus, ar 
trebui să existe un termen în care Comisia trebuie să răspundă statului membru că dorește să 
reducă numărul de controale. Cu toate acestea, modificarea ar trebui să fie în linie cu metoda 
de punere în aplicare aleasă de raportor și susținută de Parlamentul European (adică, ar 
trebui să fie mutată în acte delegate).

Amendamentul 435
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b – punctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) dacă impactul financiar al erorilor
(ratelor de erori) stabilite în cadrul 
controalelor la fața locului prin selectare 
în mod aleatoriu este mai mic de 2 % în 
decurs de doi ani consecutivi, statele 
membre în cauză pot reduce numărul 
controalelor la fața locului cu până la 
50 %.

Or. de

Justificare

Afirmațiile Comisiei cu privire la reducerea/creșterea cotelor de control sunt foarte vagi. O 
indicație concretă a condițiilor în care poate fi operată o creștere sau o reducere a cotelor de 
control trebuie să se regăsească în actul de bază.

Amendamentul 436
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b – punctul ii (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) dacă efectele financiare ale erorilor 
(ratelor de erori) stabilite în cadrul 
controalelor la fața locului prin selectare 
în mod aleatoriu sunt mai mari de 5 % în 
decurs de doi ani consecutivi, statele 
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membre în cauză trebuie să mărească 
numărul controalelor la fața locului cu 
până la 50 %.

Or. de

Justificare

Afirmațiile Comisiei cu privire la reducerea/creșterea cotelor de control sunt foarte vagi. O 
indicație concretă a condițiilor în care poate fi operată o creștere sau o reducere a cotelor de 
control trebuie să se regăsească în actul de bază.

Amendamentul 437
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b – punctul iii (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) dacă efectele financiare ale erorilor 
(ratelor de erori) stabilite în cadrul 
controalelor la fața locului prin selectare 
în mod aleatoriu sunt mai mici de 1 % în 
decurs de doi ani consecutivi, statele 
membre în cauză pot reduce numărul 
controalelor la fața locului cu până la 
25 %.

Or. de

Justificare

Afirmațiile Comisiei cu privire la reducerea/creșterea cotelor de control sunt foarte vagi. O 
indicație concretă a condițiilor în care poate fi operată o creștere sau o reducere a cotelor de 
control trebuie să se regăsească în actul de bază.

Amendamentul 438
Alfreds Rubiks

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă se constată că un beneficiar nu 
îndeplinește criteriile de eligibilitate sau nu 
respectă angajamentele legate de condițiile 
pentru acordarea ajutorului prevăzute de 
legislația sectorială agricolă, ajutorul se 
retrage în întregime sau parțial.

(1) Dacă se constată că un beneficiar nu 
îndeplinește criteriile de eligibilitate sau nu 
respectă angajamentele legate de condițiile 
pentru acordarea ajutorului prevăzute de 
legislația sectorială agricolă, ajutorul se 
retrage în întregime, iar plățile aferente 
părții neconforme se reduc pentru 
următorii doi ani.

Or. lv

Amendamentul 439
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 2 – paragraful 1

Text propus de Comisie Amendamentul

În cazurile în care dreptul Uniunii 
prevede acest lucru, statele membre 
impun, de asemenea, penalități sub forma 
reducerii plății sau a excluderii de la plată 
sau de la o parte a plății acordate sau care 
urmează a fi acordată, pentru care au fost 
îndeplinite criteriile de eligibilitate sau 
angajamentele.

eliminat

Or. en

Amendamentul 440
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 2 – paragraful 1

Text propus de Comisie Amendamentul

În cazurile în care dreptul Uniunii prevede 
acest lucru, statele membre impun, de 
asemenea, penalități sub forma reducerii 

În cazurile în care dreptul Uniunii prevede 
acest lucru, atunci când este relevant, sub 
rezerva unor detalii ulterioare stabilite în 
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plății sau a excluderii de la plată sau de la o 
parte a plății acordate sau care urmează a fi 
acordată, pentru care au fost îndeplinite 
criteriile de eligibilitate sau angajamentele.

acte de punere de aplicare, statele membre 
impun, de asemenea, penalități sub forma 
reducerii plății sau a excluderii de la plată 
sau de la o parte a plății acordate sau care 
urmează a fi acordată, pentru care au fost 
îndeplinite criteriile de eligibilitate sau 
angajamentele.

Or. en

Amendamentul 441
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cuantumul reducerii ajutorului este 
proporțional cu gravitatea, amploarea, 
durata și repetarea nerespectării constatate 
și poate merge până la excluderea totală de 
la una sau mai multe scheme de ajutor sau 
măsuri de sprijin, pentru unul sau mai 
mulți ani calendaristici.

În funcție de gravitatea, amploarea, durata 
și repetarea nerespectării constatate,
sancțiunile administrative impuse pot
merge până la excluderea totală de la una 
sau mai multe scheme de ajutor sau măsuri 
de sprijin, pentru unul sau mai mulți ani 
calendaristici.

Or. de

Amendamentul 442
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 2 – paragraful 2

Text propus de Comisie Amendamentul

Cuantumul reducerii ajutorului este 
proporțional cu gravitatea, amploarea, 
durata și repetarea nerespectării constatate 
și poate merge până la excluderea totală de 
la una sau mai multe scheme de ajutor sau 
măsuri de sprijin, pentru unul sau mai 
mulți ani calendaristici.

Cuantumul reducerii ajutorului este 
proporțional cu gravitatea, amploarea, 
durata și repetarea nerespectării constatate 
și poate merge până la excluderea totală de 
la una sau mai multe scheme de sprijin sau 
măsuri de sprijin, pentru unul sau mai 
mulți ani calendaristici. La evaluarea 
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riscului asupra fondurilor publice într-un 
mod proporțional și calcularea reducerii 
ajutorului ca urmare a unei încălcări de 
către solicitant a termenilor acordului 
pentru acordarea ajutorului respectiv, 
autoritățile responsabile trebuie să se 
asigure că rata reducerii reflectă costurile 
reale asupra societății generate de 
încălcare, având în vedere articolul 60.

Or. en

Justificare

La evaluarea dimensiunii reducerilor ajutorului pentru încălcarea ecocondiționalității 
(contrar sancțiunilor aplicare condițiilor de eligibilitate), gravitatea (grav/negrav), 
amploarea (efectelor) și durata (cât de mult îi va trebui unui sistem să își revină/unei  
încălcări să se oprească în a mai constitui un risc asupra sănătății mediului/publice) au fost 
utilizate deja pentru a aprecia ratele de reducere, însă ocazional aceste rate nu sunt realiste. 
Solicită ca proporționalitatea să aibă în vedere faptul că, dacă pentru societate costurile sunt 
ridicate, atunci reducerile ar trebui să fie, de asemenea, ridicate.

Amendamentul 443
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 2 – paragraful 2

Text propus de Comisie Amendamentul

Cuantumul reducerii ajutorului este 
proporțional cu gravitatea, amploarea, 
durata și repetarea nerespectării constatate 
și poate merge până la excluderea totală de 
la una sau mai multe scheme de ajutor sau 
măsuri de sprijin, pentru unul sau mai 
mulți ani calendaristici.

Cuantumul reducerii ajutorului este 
proporțional cu gravitatea și natura 
nerespectării constatate în concordanță 
cu gravitatea, amploarea, durata și 
repetarea nerespectării constatate și poate 
merge până la excluderea totală de la una 
sau mai multe scheme de sprijin sau măsuri 
de sprijin, pentru unul sau mai mulți ani 
calendaristici.

Or. en

Justificare

Cuvântul „gravitate” pare a fi mai adecvat în acest context decât cuvântul „dimensiune” din 
motive de concordanță cu exprimarea utilizată în întreg regulamentul.
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Amendamentul 444
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Text propus de Comisie Amendamentul

La evaluarea gravității nerespectării de 
către autoritățile responsabile a aplicării 
reducerilor, trebuie să țină cont de faptul 
că, având în vedere natura evenimentelor 
de poluare sau situațiile de criză din 
domeniul sănătății publice, la unele tipuri 
de neconformitate domeniul inițial asupra 
căruia a fost constatată încălcarea poate 
fi de dimensiuni mici, însă consecințele 
pot acoperi un domeniu sau o perioadă de 
timp mult mai mare.

Or. en

Amendamentul 445
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cuantumurile vizate de retragerea 
menționată la alineatul (1) și de penalitățile 
menționate la alineatul (2) se recuperează 
în întregime.

(3) Cuantumurile vizate de retragerea 
menționată la alineatul (1) și de penalitățile 
menționate la alineatul (2) se recuperează 
în întregime fără a aduce atingere 
articolului 56 alineatul (3).

Or. de

Justificare

Recuperarea unor sume reduse generează eforturi birocratice semnificative. Sumele care nu 
depășesc un anumit prag-limită nu ar trebui să facă obiectul recuperării, pentru a putea 
menține astfel un raport eficient costuri-beneficii.
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Amendamentul 446
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 3 a (nou)

Text propus de Comisie Amendamentul

(3a) Cuantumurile vizate de retragerea 
menționată la alineatul (1a) și de 
penalitățile administrative menționate la 
alineatul (2) se adaptează proporțional cu 
gravitatea și natura neconformității 
constatate, în conformitate cu gravitatea, 
amploarea, durata și repetarea 
neconformității constatate.

Or. en

Justificare

Cuvântul „gravitate” pare a fi mai adecvat în acest context decât cuvântul „dimensiune” din 
motive de consistență în întreg regulamentul.

Amendamentul 447
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Retragerile și reducerile aplicate 
rezultate ca urmare a neconformității 
obligațiilor menționate la titlul III 
capitolul II din Regulamentul (UE) 
nr. DP/2012 nu trebuie să depășească 
cuantumul plății menționate în capitolul 
respectiv.
Sumele vizate de retragerea menționată la 
acest paragraf sunt disponibile ca sprijin 
al Uniunii prin programele de dezvoltare 
rurală finanțate de FEADR astfel cum 
sunt specificate în Regulamentul (UE) 
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nr. […] [RDR[ și sunt acordate 
fermierilor sau grupurilor de fermieri, 
luând măsuri de promovare a unei 
dezvoltări durabile.

Or. en

Amendamentul 448
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 65 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 65a
Retragerile și reducerile în ceea ce 

privește plata pentru practicile agricole 
benefice climatului și mediului

Fără a aduce atingere articolului 65, 
suma retragerilor și a reducerilor aplicate 
în conformitate cu articolul respectiv ca 
urmare a neconformității obligațiilor 
menționate la titlul III capitolul II din 
regulament … (plăți directe) pot depăși 
cuantumul plății menționate în capitolul 
respectiv.

Or. en

Amendamentul 449
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 65 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 65a
Retragerile și reducerile în ceea ce 
privește plata pentru plata agricolă și 
practicile agricole benefice climatului și 
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mediului
Fără a se aduce atingere articolului 65, 
suma retragerilor și a reducerilor aplicate 
în conformitate cu articolul respectiv ca 
urmare a neconformității obligațiilor 
menționate la titlul III capitolul II din 
Regulamentul XXX (plăți directe) nu 
depășește cuantumul plății menționate în 
capitolul respectiv.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 450
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul ia (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) procedurile și criteriile tehnice 
aferente măsurilor și penalităților 
menționate la alineatul (1) în cazul în 
care se constată neîndeplinirea oricăreia 
dintre obligațiile care decurg din 
aplicarea legislației relevante.

Or. de

Amendamentul 451
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) procedurile și criteriile tehnice 
aferente măsurilor și penalităților 

eliminat
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menționate la alineatul (1) în cazul în 
care se constată neîndeplinirea oricăreia 
dintre obligațiile care decurg din 
aplicarea legislației relevante;

Or. de

Justificare

Nu este o decizie pur tehnică.

Amendamentul 452
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Titlul V – capitolul II a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul IIa (nou)
„Sistemul de control și penalitățile 
administrative legate de ecologizare”

Or. en

Amendamentul 453
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 67 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 67a (nou)
„Controalele legate de ecologizare”
(1) După caz, statele membre utilizează 
sistemul integrat stabilit la titlul V 
capitolul II și, în special, elementele 
menționate la articolul 69 alineatul (1) 
literele (a), (b), (d), (e) și (f).
(2) Statele membre efectuează controale 
la fața locului pentru a verifica dacă 
beneficiarii respectă obligațiile stabilite la 
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titlul III capitolul II din PDxxx. În 
funcție de măsurile din cadrul 
ecologizării, statele membre pot decide să 
realizeze controale administrative atunci 
când trebuie să se arate că acestea sunt 
eficiente.
(3) În scopul controalelor la fața locului, 
statele membre elaborează un plan de 
eșantionare a exploatațiilor agricole 
și/sau a beneficiarilor, care ar putea fi 
aceleași cu eșantionarea pentru 
controalele la fața locului prevăzute la 
articolul 75.
(4) Controalele la fața locului sunt 
realizate într-un mod prin care să verifice 
conformitatea cu toate măsurile relevante 
de ecologizare pe exploatație.
(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 111 privind efectuarea 
controalelor în vederea verificării 
conformității cu obligațiile menționate la 
titlul III capitolul II din PDxxx.

Or. en

Amendamentul 454
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 67 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 67b (nou)
„Aplicarea penalității administrative în 
ceea ce privește ecologizarea”
(1) Atunci când se constată că un 
beneficiar nu respectă obligațiile stabilite 
la titlul III capitolul II din PDxxx, 
ajutorul corespunzător este retras total 
sau parțial.
(2) Cuantumul reducerii ajutorului este 
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proporțional cu gravitatea, amploarea, 
durata și repetarea nerespectării 
constatate.

Or. en

Amendamentul 455
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 67 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 67c (nou)
„Competențe delegate”
(1) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 111 de stabilire a unor norme 
detaliate privind stabilirea unei baze 
armonizate pentru calcularea sancțiunilor 
administrative menționate la 
articolul 67b, ținând cont de reducerile 
datorate disciplinei financiare, precum și 
calcularea și aplicarea sancțiunilor 
menționate la articolul 67b.

Or. en

Amendamentul 456
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre pot utiliza în mod 
corespunzător tehnologia atunci când își 
instalează „sistemul integrat”.

Or. en
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Amendamentul 457
George Lyon, Sylvie Goulard, Liam Aylward

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre pot utiliza în mod 
corespunzător tehnologia atunci când își 
instalează „sistemul integrat”.

Or. en

Justificare

Amendamentul 78 al raportorului este prea descriptiv și ar putea conduce la sarcini inutile, 
în acest context, cuvântul „adecvat” este preferat în detrimentul cuvântului „maxim”.

Amendamentul 458
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) un sistem unic pentru înregistrarea 
identității fiecărui beneficiar al sprijinului 
menționat la articolul 68 alineatul (2), care 
depune o cerere de ajutor sau de plată.

(f) un sistem pentru înregistrarea identității 
fiecărui beneficiar al sprijinului menționat 
la articolul 68 alineatul (2), care depune o 
cerere de ajutor sau de plată.

Or. en

Justificare

Sistemele ar trebui să se concentreze mai mult pe rezultate decât pe procedurile 
administrative specificate, permițând astfel statelor membre să își adapteze sistemele la 
necesităților lor.

Amendamentul 459
George Lyon
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Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) un sistem unic pentru înregistrarea 
identității fiecărui beneficiar al sprijinului 
menționat la articolul 68 alineatul (2), care 
depune o cerere de ajutor sau de plată.

(f) un sistem pentru înregistrarea identității 
fiecărui beneficiar al sprijinului menționat 
la articolul 68 alineatul (2), care depune o 
cerere de ajutor sau de plată.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să aibă libertatea să își administreze sistemul după cum doresc, atât 
timp cât acesta funcționează.

Amendamentul 460
Jim Higgins, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) După caz, sistemul integrat cuprinde 
un sistem de identificare și de înregistrare 
a animalelor instituit în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al
Parlamentului European și al 
Consiliului42 și cu Regulamentul (CE) 
nr. 21/2004 al Consiliului43.

eliminat

Or. en

Justificare

Având în vedere complicațiile punerii în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 21/2004, acesta 
nu trebuie să facă parte din sistemul integrat de gestionare și control.

Amendamentul 461
Julie Girling, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Baza de date permite în special 
consultarea, prin intermediul autorității 
competente a statului membru, a datelor 
privind anii calendaristici și/sau anii de 
comercializare începând din anul 2000. De 
asemenea, baza de date permite 
consultarea directă și imediată a datelor 
referitoare cel puțin la cei cinci ani 
calendaristici consecutivi anteriori.

Baza de date permite în special 
consultarea, prin intermediul autorității 
competente a statului membru, a datelor 
privind anii calendaristici și/sau anii de 
comercializare începând din anul 2010. 
Aceasta nu se aplică statelor membre care 
au o valoare unitară a drepturilor la plată 
calculată în conformitate cu articolul 22 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx [PD]. Pentru toate statele 
membre, baza de date permite consultarea 
directă și imediată a datelor referitoare cel 
puțin la cei patru ani calendaristici 
consecutivi anteriori.

Or. en

Justificare

Anul începând cu care datele ar trebui să fie stocate pentru consultare ar trebui actualizat de 
la 2000 la 2010. În mod similar, creșterea numărului de ani pe durata cărora datele trebuie 
stocate pentru consultare directă și imediată ar crește costurile pentru agențiile de plăți și nu 
se justifică. Prin urmare, acesta ar trebui să rămână de 4 ani.

Amendamentul 462
Juozas Imbrasas

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Baza de date permite în special 
consultarea, prin intermediul autorității 
competente a statului membru, a datelor 
privind anii calendaristici și/sau anii de 
comercializare începând din anul 2000. De 
asemenea, baza de date permite consultarea 
directă și imediată a datelor referitoare cel 
puțin la cei cinci ani calendaristici 
consecutivi anteriori.

Baza de date permite în special 
consultarea, prin intermediul autorității 
competente a statului membru, a datelor 
privind anii calendaristici și/sau anii de 
comercializare începând din anul 2000. Cu 
toate acestea, statele membre care au 
aderat la UE în 2004 pot asigura 
consultarea datelor doar începând cu 
anul 2004. De asemenea, baza de date 
permite consultarea directă și imediată a 
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datelor referitoare cel puțin la cei cinci ani 
calendaristici consecutivi anteriori.

Or. lt

Amendamentul 463
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot crea baze de date 
descentralizate, cu condiția ca acestea și 
procedurile administrative privind 
înregistrarea și accesarea datelor să fie 
concepute în mod omogen pe întreg 
teritoriul statului membru și să fie 
compatibile între ele pentru a permite
controale încrucișate.

(2) Statele membre pot crea baze de date 
descentralizate, cu condiția ca acestea și 
procedurile administrative privind 
înregistrarea și accesarea datelor să fie 
concepute pe întreg teritoriul statului 
membru și într-un mod care să permită
controale încrucișate.

Or. en

Justificare

Aceasta este o simplificare care se concentrează mai mult pe rezultate decât pe procedurile 
administrative specificate, permițând statelor membre să își adapteze sistemele la necesitățile 
lor.

Amendamentul 464
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot crea baze de date 
descentralizate, cu condiția ca acestea și 
procedurile administrative privind 
înregistrarea și accesarea datelor să fie 
concepute în mod omogen pe întreg 
teritoriul statului membru și să fie 

(2) Statele membre pot crea baze de date 
descentralizate, cu condiția ca acestea și 
procedurile administrative privind 
înregistrarea și accesarea datelor să fie 
concepute pe întreg teritoriul statului 
membru și într-un mod care să permită
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compatibile între ele pentru a permite
controale încrucișate.

controale încrucișate.

Or. en

Justificare

Aceasta prevede o simplificare care se concentrează mai mult pe rezultate decât pe 
procedurile administrative specificate, permițând statelor membre să își adapteze sistemele la 
necesitățile lor.

Amendamentul 465
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 71 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sistemul de identificare a parcelelor 
agricole se instituie pe baza hărților, a 
documentelor de registru cadastral sau a 
altor referințe cartografice. Se utilizează 
tehnici computerizate bazate pe sistemul de 
informații geografice, inclusiv 
ortofotoplanuri aeriene sau spațiale care 
respectă un standard uniform ce garantează 
o precizie cel puțin echivalentă cu cea 
oferită de cartografierea la o scară de 
1:5000.

Sistemul de identificare a parcelelor 
agricole se instituie pe baza hărților, a 
documentelor de registru cadastral sau a 
altor referințe cartografice. Se utilizează 
tehnici computerizate bazate pe sistemul de 
informații geografice, inclusiv 
ortofotoplanuri aeriene sau spațiale care 
respectă un standard uniform ce garantează 
o precizie cel puțin echivalentă cu cea 
oferită de cartografierea la o scară de 
1:10 000.

Or. en

Justificare

Precizia actuală a hărților este deja foarte mare, schimbarea propusă de 1:5 000 ar însemna 
o muncă de recartografiere considerabilă și ar cauza perturbări fermierilor. 

Amendamentul 466
George Lyon, Marit Paulsen

Propunere de regulament
Articolul 71 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Sistemul de identificare a parcelelor 
agricole se instituie pe baza hărților, a 
documentelor de registru cadastral sau a 
altor referințe cartografice. Se utilizează 
tehnici computerizate bazate pe sistemul de 
informații geografice, inclusiv 
ortofotoplanuri aeriene sau spațiale care 
respectă un standard uniform ce garantează 
o precizie cel puțin echivalentă cu cea 
oferită de cartografierea la o scară de 
1:5000.

Sistemul de identificare a parcelelor 
agricole se instituie pe baza hărților, a 
documentelor de registru cadastral sau a 
altor referințe cartografice. Se utilizează 
tehnici computerizate bazate pe sistemul de 
informații geografice, inclusiv 
ortofotoplanuri aeriene sau spațiale care 
respectă un standard uniform ce garantează 
o precizie cel puțin echivalentă cu cea 
oferită de cartografierea la o scară de 
1:10 000.

Or. en

Justificare

Nivelul de precizie atins prin scara actuală de 1:10 000 este suficient și o precizie mai mare 
nu este necesară. Prin urmare, o schimbare a scării de 1:5 000 ar reprezenta costuri 
administrative inutile.

Amendamentul 467
Juozas Imbrasas

Propunere de regulament
Articolul 71 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sistemul de identificare a parcelelor 
agricole se instituie pe baza hărților, a 
documentelor de registru cadastral sau a 
altor referințe cartografice. Se utilizează 
tehnici computerizate bazate pe sistemul de 
informații geografice, inclusiv 
ortofotoplanuri aeriene sau spațiale care 
respectă un standard uniform ce garantează 
o precizie cel puțin echivalentă cu cea 
oferită de cartografierea la o scară de 
1:5000.

Sistemul de identificare a parcelelor 
agricole se instituie pe baza hărților, a 
documentelor de registru cadastral sau a 
altor referințe cartografice. Se utilizează 
tehnici computerizate bazate pe sistemul de 
informații geografice, inclusiv 
ortofotoplanuri aeriene sau spațiale care 
respectă un standard uniform ce garantează 
o precizie cel puțin echivalentă cu cea 
oferită de cartografierea la o scară de 
1:1 000.

Or. lt
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Amendamentul 468
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 71 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sistemul de identificare a parcelelor 
agricole se instituie pe baza hărților, a 
documentelor de registru cadastral sau a 
altor referințe cartografice. Se utilizează 
tehnici computerizate bazate pe sistemul de 
informații geografice, inclusiv 
ortofotoplanuri aeriene sau spațiale care 
respectă un standard uniform ce garantează 
o precizie cel puțin echivalentă cu cea 
oferită de cartografierea la o scară de 
1:5000.

Sistemul de identificare a parcelelor 
agricole se instituie pe baza hărților, a 
documentelor de registru cadastral sau a 
altor referințe cartografice. Se utilizează 
tehnici computerizate bazate pe sistemul de 
informații geografice, inclusiv 
ortofotoplanuri aeriene sau spațiale care 
respectă un standard uniform ce garantează 
o precizie cel puțin echivalentă cu cea 
oferită de cartografierea la o scară de 
1:5 000, ținând cont de o marjă de 
delimitare a granițelor de cel mult 
1,5 metri.

Or. en

Amendamentul 469
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 71 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot decide să nu includă 
parcelele agricole care prezintă 
caracteristici peisagistice sau zone-
tampon în sistemul de identificare a 
parcelelor agricole

Or. en

Justificare

Va reduce în mod semnificativ costurile administrative.
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Amendamentul 470
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) elementele care permit identificarea 
tuturor parcelelor agricole ale 
exploatației, suprafața acestora exprimată 
în hectare cu o zecimală, localizarea și, 
după caz, utilizarea acestora, precum și o 
mențiune care să indice dacă parcelele 
agricole sunt irigate sau nu;

Or. en

Justificare

Precizia actuală cauzează o sarcină administrativă asociată cu măsurarea și cartografierea 
parcelei. Nivelul de precizie de 0,01 ha înseamnă că zonele neeligibile mai mari de 100 m2

trebuie extrase dintr-o parcelă. Prin extragerea zonelor mici se realizează o fragmentare a 
parcelelor agricole. Aceste zone sunt acoperite în mod obișnuit cu copaci, tufișuri sau 
obstacole și au adesea valori ecologice. În plus, cercetătorii consideră imposibilă retragerea 
acestor linii de amenzi.

Amendamentul 471
George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) toate parcelele agricole ale exploatației, 
precum și suprafața neagricolă pentru care 
se solicită sprijinul menționat la 
articolul 68 alineatul (2);

(a) toate parcelele agricole ale exploatației, 
precum și suprafața neagricolă pentru care 
se solicită sprijinul menționat la 
articolul 68 alineatul (2), cu toate acestea, 
parcelele agricole cu caracteristici 
peisagistice sau cu zone-tampon nu au 
fost declarate; beneficiarul trebuie să 
indice totuși în cererea sa că are aceste 
parcele agricole se află la dispoziția sa și, 
la cererea autorităților competente, să 
indice localizarea acestora;
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Or. en

Justificare

Aceasta ar da naștere unei reduceri a sarcinii pentru fermieri și agențiile de plăți, în special 
având în vedere complexitatea administrării noului sistem de plată.

Amendamentul 472
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) fermierul nu este obligat să își 
declare parcelele agricole cu caracteristici 
peisagistice sau cu zone-tampon. Totuși, 
fermierul respectiv indică în cererea sa că 
are la dispoziție aceste parcele agricole și, 
la cererea autorităților competente, 
specifică și localizarea lor.

Or. en

Justificare

Aceasta are ca scop reducerea sarcinii pentru fermieri și agențiile de plăți, în special având 
în vedere complexitatea plății pentru ecologizare.

Amendamentul 473
Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când beneficiarul la care se face 
referire la primul paragraf este o 
organizație non-profit înregistrată al cărei 
scop legal constituțional primar este de a 
proteja și gestiona în mod activ terenuri 
și/sau mediul istoric pentru conservare și 
beneficiu public, un stat membru poate 
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alege să își recunoască exploatațiile sau 
un grup din exploatațiile acestora ca 
afaceri individuale și separate în sensul 
prezentului articol.

Or. en

Justificare

Anumite tipuri de organizații non-profit gestionează mai multe exploatații agricole pentru a
asigura o abordare mai durabilă și mai ecologică în ceea ce privește agricultura. Prin 
urmare, este practic să se permită statelor membre să trateze exploatațiile multiple de acest 
tip de organizație ca întreprindere individuală sau separată în vederea depunerii cererilor de 
ajutor și de plată pentru a simplifica cerințele administrative complexe și a reduce costurile 
disproporționate asociate cu beneficiarul și agențiile naționale de plăți.

Amendamentul 474
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre pot decide ca o cerere 
de ajutor sau de plată care îndeplinește 
cerințele prevăzute la alineatul (1) să 
rămână valabilă pentru un anumit număr 
de ani, în special dacă proporția unităților 
individuale ale suprafeței agricole care 
fac parte din exploatația beneficiarului 
sau din alte suprafețe pentru care ajutorul 
este acordat în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx [DP] sau 
Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx [RD] nu 
se modifică pe durata valabilității cererii. 
Beneficiarii în cauză au obligația de a 
raporta orice modificare a informațiilor
depuse anterior și de a prezenta o 
confirmare anuală sub forma unei 
declarații de participare.

Or. pl
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Justificare

Este esențial ca sistemul prin care fermierii aplică pentru plăți să fie simplificat. Pentru a 
realiza acest lucru, statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a lua decizii cu privire la 
cererile lor pentru mai mulți ani deodată. Aceasta ar trebui să se aplice în special fermierilor 
care aplică metode de producție agricolă tradiționale sau planificate în prealabil.

Amendamentul 475
Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre pot decide ca o cerere 
de ajutor sau de plată care îndeplinește 
cerințele prevăzute la alineatul (1) să 
continue să fie valabilă pe întreaga 
perioadă a angajamentului luat, cu 
condiția ca beneficiarii în cauză să aibă 
obligația de a raporta orice modificare la 
informațiile pe care le-au prezentat inițial.

Or. it

Amendamentul 476
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre pot decide ca o cerere 
de ajutor sau de plată care îndeplinește 
cerințele prevăzute la alineatul (1) să 
continue să fie valabilă pentru un anumit 
număr de ani, cu condiția ca beneficiarii 
în cauză să aibă obligația de a raporta 
orice modificare a informațiilor pe care 
le-au prezentat inițial.

Or. en
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Justificare

În prezent, după ce o cerere pentru un acord de schemă de agromediu a fost depusă și 
aprobată până la 15 mai, nu este necesar ca deținătorii acordului să depună o cerere de 
plată fizică pentru toți anii următori ai acordului, prin urmare, este oportun ca această 
prevedere să fie păstrată.

Amendamentul 477
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Marit Paulsen

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre pot decide ca o cerere 
de ajutor sau de plată care îndeplinește 
cerințele prevăzute la alineatul (1) să 
continue să fie valabilă pentru un anumit 
număr de ani, cu condiția ca beneficiarii 
în cauză să aibă obligația de a raporta 
orice modificare a informațiilor pe care 
le-au prezentat inițial. Cererea 
multianuală este totuși condiționată de 
confirmarea anuală de către beneficiar.

Or. en

Justificare

Partea finală a amendamentului 79 al raportorului este de natură să fie pusă în aplicare.

Amendamentul 478
Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Cererea de ajutor sau de plată pentru 
prime agroecologice, care îndeplinește
cerințele prevăzute la alineatul (1), 
continuă să fie valabilă pe întreaga 
perioadă a angajamentului luat, cu 
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condiția ca beneficiarii în cauză să aibă 
obligația de a raporta orice modificare la 
informațiile pe care le-au prezentat inițial.

Or. it

Amendamentul 479
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statul membru poate decide să 
utilizeze informațiile din cererile primite 
pentru a face previziuni privind producția 
agricolă.

Or. pl

Justificare

Prin facilitarea statelor membre în utilizarea datelor cererilor pentru a face previziuni ale 
producției agricole acestea ar putea fi mai bine pregătite pentru luarea unor măsuri în cazul 
apariției unor situații de criză pe piețele agricole.

Amendamentul 480
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prin derogare de la articolul 1, în 
cazul plăților directe și al măsurilor 
multianuale de dezvoltare rurală legate de 
suprafețele agricole și de animale, un stat 
membru poate renunța la depunerea 
cererilor anuale de plată dacă introduce 
proceduri alternative eficiente pentru 
realizarea controalelor administrative 
prevăzute și dacă astfel nu sunt 
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determinate modificări ale cererii de plată 
inițiale.

Or. de

Justificare

Prin renunțarea la cererile anuale de plată se poate reduce semnificativ povara suportată de 
solicitant. Această prevedere se bazează pe normele existente în articolul 3 din 
Regulamentul (UE) nr. 65/2011 al Comisiei de stabilire a normelor de punere în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în ceea ce privește punerea în aplicare a 
procedurilor de control și a ecocondiționalității în cazul măsurilor de sprijin pentru 
dezvoltare rurală.

Amendamentul 481
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 74 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sistemul unic de înregistrare a identității 
fiecărui beneficiar al sprijinului menționat 
la articolul 68 alineatul (2) garantează că 
toate cererile de ajutor și de plată depuse 
de același beneficiar pot fi identificate ca 
atare.

Sistemul de înregistrare a identității 
fiecărui beneficiar al sprijinului menționat 
la articolul 68 alineatul (2) garantează că 
toate cererile de ajutor și de plată depuse 
de același beneficiar pot fi identificate ca 
atare.

Or. en

Justificare

Sistemele ar trebui să se concentreze mai mult pe rezultate decât procedurile administrative 
specificate, permițând astfel statelor membre să își adapteze sistemele la necesitățile lor.

Amendamentul 482
George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 74 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sistemul unic de înregistrare a identității Sistemul de înregistrare a identității 
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fiecărui beneficiar al sprijinului menționat 
la articolul 68 alineatul (2) garantează că 
toate cererile de ajutor și de plată depuse 
de același beneficiar pot fi identificate ca 
atare.

fiecărui beneficiar al sprijinului menționat 
la articolul 68 alineatul (2) garantează că 
toate cererile de ajutor și de plată depuse 
de același beneficiar pot fi identificate ca 
atare.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să aibă libertatea de a administra sistemul după cum doresc, atât 
timp cât acesta funcționează.

Amendamentul 483
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu articolul 61, statele 
membre, prin intermediul agențiilor de 
plăți sau al organismelor pe care le 
deleagă, desfășoară controale 
administrative privind cererile de ajutor 
pentru a verifica îndeplinirea condițiilor de 
eligibilitate pentru acordarea ajutorului. 
Controalele respective sunt completate de 
controale la fața locului.

(1) În conformitate cu articolul 61, statele 
membre, prin intermediul agențiilor de 
plăți sau al organismelor pe care le 
deleagă, desfășoară controale 
administrative privind cererile de ajutor 
pentru a verifica îndeplinirea condițiilor de 
eligibilitate pentru acordarea ajutorului. 
Controalele respective sunt completate de 
controale la fața locului, al căror scop este 
de a monitoriza conformitatea cu 
dispozițiile schemelor de sprijin și nivelul 
riscului inerent și al căror număr este 
adaptat în conformitate cu riscurile 
inerente și ale controalelor.

Or. en

Justificare

Acesta clarifică necesitatea și scopul controalelor aleatorii la fața locului.

Amendamentul 484
George Lyon, Sylvie Goulard
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Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu articolul 61, statele 
membre, prin intermediul agențiilor de 
plăți sau al organismelor pe care le 
deleagă, desfășoară controale 
administrative privind cererile de ajutor 
pentru a verifica îndeplinirea condițiilor de 
eligibilitate pentru acordarea ajutorului. 
Controalele respective sunt completate de 
controale la fața locului.

(1) În conformitate cu articolul 61, statele 
membre, prin intermediul agențiilor de 
plăți sau al organismelor pe care le 
deleagă, desfășoară controale 
administrative privind cererile de ajutor 
pentru a verifica îndeplinirea condițiilor de 
eligibilitate pentru acordarea ajutorului. 
Controalele respective sunt completate de 
controale la fața locului, al căror scop este 
de a monitoriza conformitatea cu 
dispozițiile schemelor de ajutor și nivelul 
riscului inerent și al căror număr este 
adaptat în conformitate cu riscurile 
inerente și ale controalelor.

Or. en

Justificare

Acesta clarifică amendamentul 80 al raportorului.

Amendamentul 485
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fiecare stat membru desemnează o 
autoritate responsabilă cu coordonarea 
controalelor și a verificărilor prevăzute în 
prezentul capitol.

Or. es

Justificare

Comisia a omis textul referitor la desemnarea unei autorități responsabile cu coordonarea 



AM\910034RO.doc 37/188 PE494.482v02-00

RO

controalelor. Se consideră fundamental să se mențină această procedură în toate țările în 
care trebuie coordonate diferite entități contribuabile.

Amendamentul 486
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fiecare stat membru desemnează o 
autoritate responsabilă cu coordonarea 
controalelor și a verificărilor prevăzute în 
prezentul capitol.

Or. es

Justificare

În statele membre cu entități regionale, este necesar să se mențină această procedură ca 
urmare a necesității de a coordona diferite organisme plătitoare pe același teritoriu. 

Amendamentul 487
George Lyon, Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În scopul controalelor la fața locului, 
statele membre elaborează un plan de 
eșantionare a exploatațiilor agricole și/sau 
a beneficiarilor.

(2) În scopul controalelor la fața locului, 
statele membre elaborează un plan de 
eșantionare a exploatațiilor agricole și/sau 
a beneficiarilor care alcătuiesc o parte 
aleatorie pentru a obține o rată de eroare 
reprezentativă și o parte bazată pe riscuri 
de facilitare a unei concentrări principale 
asupra cererilor cu risc înalt.

Or. en

Justificare

Aceasta asigură corectarea necesară a amendamentului 80 al raportorului.
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Amendamentul 488
Robert Dušek

Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot utiliza tehnici de 
teledetecție și sistemul global de navigație 
prin satelit (GNSS) pentru efectuarea de 
controale la fața locului în privința 
parcelelor agricole.

(3) Statele membre pot utiliza tehnici de 
teledetecție, fotogrametrie, metode de 
analiză geodezică și sistemul global de
navigație prin satelit (GNSS) pentru 
realizarea de verificări la fața locului 
pentru parcelele agricole.

Or. en

Amendamentul 489
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot utiliza tehnici de 
teledetecție și sistemul global de navigație 
prin satelit (GNSS) pentru efectuarea de 
controale la fața locului în privința 
parcelelor agricole.

(3) Statele membre pot utiliza tehnici de 
teledetecție, fotogrametrie, metode de 
analiză geodezică și sistemul global de 
navigație prin satelit (GNSS) pentru 
realizarea de verificări la fața locului 
pentru parcelele agricole.

Or. en

Amendamentul 490
Petri Sarvamaa

Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Dacă măsurile de ecologizare pot fi 
verificate doar prin controale clasice la 
fața locului, rata de control este limitată 
la 1 %. 

Or. en

Amendamentul 491
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) O toleranță de măsurare este definită 
pentru măsurarea ariei cu un amortizor 
de [1,25] m aplicat perimetrului parcelei 
agricole independent de procedura de 
măsurare.

Or. en

Justificare

Este esențial ca acest regulament să țină cont de faptul că toate procedurile de măsurare au 
același nivel de toleranță. Toleranța tehnică pentru controalele la fața locului este în prezent 
prea mică. Aceleași niveluri de toleranță, independent de procedura de măsurare, ar ajuta la 
simplificarea procedurilor și la obținerea unor rezultate care sunt mai consistente unele cu 
altele.

Amendamentul 492
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Dacă măsurile de ecologizare pot fi 
verificate doar prin controale clasice la 
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fața locului, rata de control este de 1 %. 

Or. en

Justificare

Rata de control a măsurilor de ecologizare ar trebui să fie limitată la 1 %, la fel ca în cazul 
controalelor de conformitate.

Amendamentul 493
Robert Dušek

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Plățile din cadrul schemelor de sprijin și al 
măsurilor menționate la articolul 68 
alineatul (2) se fac în perioada 
1 decembrie – 30 iunie a anului 
calendaristic următor. Plățile se fac în 
maximum două tranșe, în perioada 
menționată.

Plățile din cadrul schemelor de sprijin și al 
măsurilor menționate la articolul 68 
alineatul (2) se fac în perioada 
16 octombrie-15 octombrie a anului 
calendaristic următor. Plățile se fac în 
maximum două tranșe, în perioada 
menționată.

Or. en

Amendamentul 494
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Plățile din cadrul schemelor de sprijin și al 
măsurilor menționate la articolul 68 
alineatul (2) se fac în perioada 
1 decembrie – 30 iunie a anului 
calendaristic următor. Plățile se fac în 
maximum două tranșe, în perioada 
menționată.

Plățile din cadrul schemelor de sprijin și al 
măsurilor menționate la articolul 68 
alineatul (2) se fac în perioada 
16 octombrie-15 octombrie a anului 
calendaristic următor. Plățile se fac în 
maximum două tranșe, în perioada 
menționată.

Or. en
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Amendamentul 495
Robert Dušek

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Totuși, înaintea datei de 1 decembrie, dar 
nu înaintea datei de 16 octombrie, statele 
membre pot plăti avansuri de până la 50%
în cazul plăților directe și de până la 75%
în cazul sprijinului acordat în cadrul 
dezvoltării rurale menționat la 
articolul 68 alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 496
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Totuși, înaintea datei de 1 decembrie, dar 
nu înaintea datei de 16 octombrie, statele 
membre pot plăti avansuri de până la 50%
în cazul plăților directe și de până la 75%
în cazul sprijinului acordat în cadrul 
dezvoltării rurale menționat la 
articolul 68 alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 497
Eric Andrieu

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Totuși, înaintea datei de 1 decembrie, dar 
nu înaintea datei de 16 octombrie, statele 
membre pot plăti avansuri de până la 50 % 
în cazul plăților directe și de până la 75 % 
în cazul sprijinului acordat în cadrul 
dezvoltării rurale menționat la articolul 68 
alineatul (2).

Totuși, înaintea datei de 1 decembrie, dar 
nu înaintea datei de 16 octombrie, statele 
membre pot plăti avansuri de până la 50 % 
în cazul plăților directe și de până la 75 % 
în cazul sprijinului acordat în cadrul 
dezvoltării rurale menționat la articolul 68 
alineatul (2) sau 15 septembrie pentru 
sprijinul la care se face referire la 
articolul 32 din Regulamentul (UE) nr. … 
[RDR].

Or. fr

Amendamentul 498
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Totuși, înaintea datei de 1 decembrie, dar 
nu înaintea datei de 16 octombrie, statele 
membre pot plăti avansuri de până la 50 % 
în cazul plăților directe și de până la 75 % 
în cazul sprijinului acordat în cadrul 
dezvoltării rurale menționat la articolul 68 
alineatul (2).

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. es

Amendamentul 499
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin acte delegate în conformitate cu 
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articolul 111, Comisia poate să autorizeze
statele membre să majoreze cu până la 
80 % procentele prevăzute la alineatul 
anterior, atunci când se produc condiții 
excepționale corespunzător justificate.

Or. es

Justificare

Trebuie inclusă această posibilitate de majorare a procentului acestor plăți anticipate, 
deoarece aceasta este prevăzută deja la articolul 29 alineatul (4) din Regulamentul (CE) 
73/2009.

Amendamentul 500
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a se aduce atingere aplicării 
ultimului alineat, prin acte de punere în 
aplicare, Comisia poate autoriza statele 
membre să majoreze procentul plăților 
anticipate cu până la 80 % în regiunile în 
care fermierii se confruntă cu dificultăți 
financiare majore ca urmare a unor 
condiții excepționale. Actele de punere în 
aplicare sunt adaptate în conformitate cu 
procedura de examinare prevăzută la 
articolul 112 alineatul (3).

Or. es

Justificare

Se consideră oportună includerea acestei posibilități de majorare a procentului acestor plăți 
anticipate, deoarece aceasta este prevăzută deja la articolul 29 alineatul (4) din 
Regulamentul (CE) 73/2009.
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Amendamentul 501
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Plățile menționate la alineatul (1) nu se 
fac înainte de finalizarea verificării 
condițiilor de eligibilitate, care trebuie 
efectuată de statele membre în temeiul 
articolului 75.

(2) Plățile pentru o cerere individuală
menționate la alineatul (1) nu se fac înainte 
de finalizarea verificării condițiilor de 
eligibilitate, care trebuie efectuată de 
statele membre în temeiul articolului 75, în 
ceea ce privește cererea respectivă.

Or. en

Amendamentul 502
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Plățile menționate la alineatul (1) nu se 
fac înainte de finalizarea verificării 
condițiilor de eligibilitate, care trebuie 
efectuată de statele membre în temeiul 
articolului 75.

(2) Plățile menționate la alineatul (1) nu se 
fac înainte de finalizarea verificării 
condițiilor de eligibilitate a cererilor 
pentru care se vor efectua plăți anticipate 
în ceea ce privește cererile pentru care sunt 
plătite avansurile, care trebuie efectuată de 
statele membre în temeiul articolului 75.

Or. es

Amendamentul 503
Jim Higgins, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Plățile menționate la alineatul (1) nu 
se fac înainte de finalizarea verificării 
condițiilor de eligibilitate, care trebuie 
efectuată de statele membre în temeiul 
articolului 75.

(2) Plățile pentru o plată individuală nu se 
fac înainte de finalizarea verificării 
condițiilor de eligibilitate, care trebuie 
efectuată de statele membre în temeiul 
articolului 75, în ceea ce privește plata 
respectivă.

Or. en

Amendamentul 504
Petri Sarvamaa

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 2 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Prin derogare de la alineatul (2), 
având în vedere riscurile de supraplată, 
statele membre pot decide să plătească 
până la 50 % în ceea ce privește plata 
menționată la titlul III capitolul II din 
Regulamentul … (plăți directe) plăți 
directe și 75 % pentru sprijinul acordat 
pentru dezvoltarea rurală, astfel cum este 
prevăzut la articolul 68 alineatul (2), după 
încheierea controalelor administrative 
prevăzute la articolul 61 alineatul (1). 
Acest procent din ajutor este identic 
pentru toți beneficiarii unei măsuri sau ai 
unui ansamblu de operațiuni.

Or. en

Amendamentul 505
George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prin derogare de la alineatul (2),
având în vedere riscurile de supraplată,
statul membru poate decide să plătească 
până la 75 % pentru sprijinul acordat 
pentru dezvoltarea rurală astfel cum este 
prevăzut la articolul 68 alineatul (2), după 
încheierea controalelor administrative 
prevăzute la articolul 61 alineatul (1). 
Acest procent din ajutor este identic 
pentru toți beneficiarii unei măsuri sau ai 
unui ansamblu de operațiuni.

Or. en

Justificare

În prezent, plățile în avans pot fi efectuate după ce toate controalele administrative au fost 
încheiate pentru măsurile de dezvoltare rurală. Această situație ar trebui să rămână 
neschimbată. Totuși, aceasta ar trebui să nu se aplice componentei de „ecologizare” de la 
pilonul I, deoarece ar risca o complicare excesivă a sistemului de control pentru pilonul I 
(normele privind plățile în avans ar diferi între schema de plată de bază și plățile pentru 
„ecologizare”).

Amendamentul 506
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Riikka Manner, Nils Torvalds, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la alineatul (2), având în 
vedere riscurile de supraplată, statele 
membre pot decide să plătească până la 
50 % în ceea ce privește plata menționată 
la titlul III capitolul II al Regulamentului 
… (plăți directe) plăți directe și 75 % 
pentru sprijinul acordat pentru 
dezvoltarea rurală astfel cum este 
prevăzut la articolul 68 alineatul (2), după 
încheierea controalelor administrative 
prevăzute la articolul 61 alineatul (1). 
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Acest procent din ajutor este identic 
pentru toți beneficiarii unei măsuri sau ai 
unui ansamblu de operațiuni. Plățile 
directe trebuie efectuate înainte de data de 
16 octombrie.

Or. en

Justificare

Din cauza condițiilor climatice, fermierii din mai multe țări trebuie să facă adesea modificări 
ulterioare la planurile lor de însămânțare. Aceasta înseamnă că, uneori, controalele sunt 
începute destul de târziu și, de asemenea, ar putea fi încheiate destul de târziu. Plățile 
întârziate creează mari dificultăți beneficiarilor. Articolul 76 restrânge în mod considerabil 
normele actuale privind plățile în avans în cadrul dezvoltării rurale.

Amendamentul 507
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prin derogare de la alineatul (2), 
având în vedere riscurile de supraplată, 
statul membru poate decide să plătească 
până la 75 % pentru sprijinul acordat 
pentru dezvoltarea rurală astfel cum este 
prevăzut la articolul 68 alineatul (2), după 
încheierea controalelor administrative 
prevăzute la articolul 61 alineatul (1). 
Acest procent de ajutor este identic pentru 
toți beneficiarii unei măsuri sau ai unui 
ansamblu de operațiuni.

Or. en

Amendamentul 508
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 2 a (nou)



PE494.482v02-00 48/188 AM\910034RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prin derogare de la primul alineat, 
prin acte de punere în aplicare, Comisia 
poate să autorizeze statele membre ca, în 
funcție de situația bugetară, să efectueze 
plăți anticipate de până la 50 % din plăți, 
până la 16 octombrie, în regiunile în care 
fermierii se confruntă cu dificultăți 
financiare majore ca urmare a unor 
condiții excepționale. Actele de punere în 
aplicare sunt adaptate în conformitate cu 
procedura de examinare prevăzută la 
articolul 112 alineatul (3).

Or. es

Amendamentul 509
Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 76 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 76a
Transparență

Statele membre pun la dispoziție, într-un 
mod corespunzător și la timp, informații 
privind beneficiarii fondurilor din cadrul 
schemelor de sprijin enumerate în anexa I 
la Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx [DP] și 
sprijinul acordat în conformitate cu 
Regulamentul xxx/xxx [RD].
Aceste informații sunt puse la dispoziție 
prin respectarea corespunzătoare a 
cerințelor privind confidențialitatea și 
securitatea. Atunci când sunt vizate 
persoane fizice, publicarea este limitată la 
numele contractantului sau al 
beneficiarului, suma acordată și schema 
conform căreia a fost acordată suma. 
Printr-un act de punere în aplicare, 
Comisia stabilește criterii de dezvăluire a 
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sumelor acordate:

Or. en

Justificare

Contribuabilii au dreptul să cunoască modul în care au fost cheltuiți banii, prin urmare, o 
transparență mai mare a PAC este esențială și ar acționa ca o protecție puternică împotriva 
deșeurilor, a fraudei și a abuzului de fonduri UE.

Amendamentul 510
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) caracteristicile de bază, definițiile și 
cerințele de calitate referitoare la baza de 
date electronice prevăzută la articolul 70;

Or. en

Amendamentul 511
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) caracteristicile de bază, definițiile și 
cerințele de calitate referitoare la sistemul 
de identificare a parcelelor agricole, 
prevăzut la articolul 71 și la sistemul de 
identificare a beneficiarilor, prevăzut la 
articolul 74;

Or. en
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Amendamentul 512
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bc) caracteristicile de bază, definițiile și 
cerințele de calitate ale sistemul de 
identificare și de înregistrare a drepturilor 
la plată, prevăzut la articolul 72;

Or. en

Amendamentul 513
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1 – litera bd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bd) normele referitoare la cererile de 
ajutor și de plată prevăzute la articolul 73 
și cererea de alocare a drepturilor la 
plată, inclusiv termenul-limită de 
depunere a cererilor, cerințele referitoare 
la informațiile minime care trebuie 
furnizate în cereri, dispozițiile privind 
modificarea sau retragerea cererilor de 
ajutor, scutirea de obligația de a depune o 
cerere de ajutor și dispozițiile care permit 
statelor membre să aplice proceduri 
simplificate sau să corecteze erorile 
evidente;

Or. en

Amendamentul 514
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1 – litera be (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(be) normele referitoare la efectuarea de 
controale pentru a se verifica îndeplinirea 
obligațiilor și corectitudinea și 
exhaustivitatea informațiilor furnizate în 
cererea de ajutor sau de plată;

Or. en

Amendamentul 515
Peter Jahr, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dispozițiile necesare în vederea 
stabilirii armonizate a bazei de calcul a 
ajutoarelor, inclusiv norme referitoare la 
metodele de tratare a cazurilor în care 
suprafețele eligibile prezintă anumite 
particularități peisagistice sau arbori;

eliminat

Or. de

Amendamentul 516
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dispozițiile necesare în vederea 
stabilirii armonizate a bazei de calcul a 
ajutoarelor, inclusiv norme referitoare la 
metodele de tratare a cazurilor în care 
suprafețele eligibile prezintă anumite 
particularități peisagistice sau arbori;

(b) dispozițiile necesare în vederea 
stabilirii armonizate a bazei de calcul a 
ajutoarelor, inclusiv norme referitoare la 
metodele de tratare a cazurilor în care 
suprafețele eligibile prezintă anumite 
particularități peisagistice sau arbori; 
normele de eligibilitate pe baza cărora 
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sunt verificați beneficiarii trebuie să fie în 
concordanță cu satisfacerea provocărilor 
schimbărilor climatice, a pierderilor de 
biodiversitate și a unei treceri la o 
agricultură durabilă și, astfel, ar trebui să 
nu defavorizeze agricultura cu o valoare 
naturală ridicată sau sistemele de 
agrosilvicultură extensivă sau să cauzeze 
deprecieri ale calității mediului sau a 
biodiversității. Flexibilitatea ar trebui să 
fie permisă pe baza standardelor obișnuite 
ale statului membru sau ale regiunii în 
cauză și aceste excepții, justificate în 
prealabil, trebuie prevăzute în baza unor 
argumente agronomice, ecologice sau de 
mediu. 

Or. en

(Regulament în vigoare în prezent: articolul 34 alineatele (2), (3) și (4) din R.1122/2009 și 
documentele actuale de orientare ale Comisiei 

http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Category_art_34_content)

Justificare

Prezența arborilor în sistemele agricole poate spori de fapt funcționalitatea agroecologică: 
sistemele agroforestiere bine proiectate sunt în mod considerabil mai productive decât 
monoculturile. Statelor membre ar trebui să li se permită flexibilitatea, la fel ca în regulament 
și documentele de orientare ale Comisiei în vigoare în prezent. Această flexibilitate bazată pe 
subsidiaritate ar trebui menținută după reformă, pentru a permite sistemelor de producție cu 
o înaltă valoare naturală să fie recunoscute în mod corespunzător ca fiind teren eligibil, care 
asigură bunuri publice societății.

Amendamentul 517
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dispozițiile necesare în vederea 
stabilirii armonizate a bazei de calcul a 
ajutoarelor, inclusiv norme referitoare la 
metodele de tratare a cazurilor în care 
suprafețele eligibile prezintă anumite 

(b) dispozițiile necesare în vederea 
stabilirii armonizate a bazei de calcul a 
ajutoarelor.
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particularități peisagistice sau arbori;

Or. de

Amendamentul 518
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dispozițiile necesare în vederea 
stabilirii armonizate a bazei de calcul a 
ajutoarelor, inclusiv norme referitoare la 
metodele de tratare a cazurilor în care 
suprafețele eligibile prezintă anumite 
particularități peisagistice sau arbori;

(b) dispozițiile necesare în vederea 
stabilirii armonizate a bazei de calcul a 
ajutoarelor;

Or. de

Justificare

Dispozițiile esențiale care afectează conținuturi relevante din punct de vedere politic nu pot fi 
reglementate în cadrul actelor delegate, ci trebuie definite în actul de bază. Eliminarea 
acestor suprafețe, adesea numeroase și foarte mici, determină o povară birocratică 
nejustificat de mare, motiv pentru care trebuie găsită o soluție mai puțin birocratică pentru 
viitor. În plus, particularitățile peisagistice au un impact pozitiv asupra naturii și a 
conservării solurilor fertile.

Amendamentul 519
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d a (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) norme privind efectuarea de 
controale pentru a se verifica îndeplinirea 
obligațiilor și corectitudinea și 
exhaustivitatea informațiilor furnizate în 
cererea de ajutor sau de plată;
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Or. de

Amendamentul 520
Juozas Imbrasas

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dispoziții pentru asigurarea tratării 
armonizate și proporționale a neregulilor 
intenționate, a situațiilor de eroare minoră, 
a acumulării de reduceri și a aplicării 
simultane a diverselor reduceri;

(b) dispoziții pentru asigurarea tratării 
armonizate și proporționale a neregulilor 
grave, a situațiilor de eroare minoră, a 
acumulării de reduceri și a aplicării 
simultane a diverselor reduceri;

Or. lt

Amendamentul 521
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 78 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) caracteristicile de bază, definițiile și 
cerințele de calitate referitoare la baza de 
date electronică prevăzută la articolul 70;

eliminat

Or. en

Amendamentul 522
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) caracteristicile de bază, definițiile și 
cerințele de calitate referitoare la sistemul 

eliminat
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de identificare a parcelelor agricole 
prevăzut la articolul 71 și la sistemul de 
identificare a beneficiarilor prevăzut la 
articolul 74;

Or. en

Amendamentul 523
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 78 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) caracteristicile de bază, definițiile și 
cerințele de calitate referitoare la sistemul 
de identificare și de înregistrare a 
drepturilor la plată prevăzut la 
articolul 72;

eliminat

Or. en

Amendamentul 524
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 78 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) norme privind cererile de ajutor și de 
plată prevăzute la articolul 73 și cererea 
de alocare a drepturilor la plată, inclusiv 
termenul limită de depunere a cererilor, 
cerințele referitoare la informațiile 
minime care trebuie furnizate în cereri, 
dispoziții privind modificarea sau 
retragerea cererilor de ajutor, scutirea de 
obligația de a depune o cerere de ajutor și 
dispoziții care permit statelor membre să 
aplice proceduri simplificate sau să 
corecteze erorile evidente;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 525
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 78 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) norme privind efectuarea de controale 
pentru a se verifica îndeplinirea 
obligațiilor și corectitudinea și 
exhaustivitatea informațiilor furnizate în 
cererea de ajutor sau de plată;

eliminat

Or. de

Amendamentul 526
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 78 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) norme privind efectuarea de controale 
pentru a se verifica îndeplinirea 
obligațiilor și corectitudinea și 
exhaustivitatea informațiilor furnizate în 
cererea de ajutor sau de plată;

eliminat

Or. en

Amendamentul 527
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 78 – paragraful 1 – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) definițiile tehnice necesare pentru 
aplicarea uniformă a prezentului capitol;

eliminat

Or. en

Amendamentul 528
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 88

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 529
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 88 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 111 cu privire la normele de 
desfășurare a controalelor menționate la 
articolul 80 în ceea ce privește selectarea 
întreprinderilor, frecvența și calendarul 
controalelor.

Or. de

Amendamentul 530
Giovanni La Via
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Propunere de regulament
Articolul 88 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când este necesar, Comisia adoptă, 
prin acte de punere în aplicare, dispoziții 
care vizează realizarea unei aplicări 
uniforme a prezentului regulament în 
Uniune, în special în legătură cu:

Atunci când este necesar, Comisia adoptă, 
prin acte de punere în aplicare, dispoziții 
care vizează realizarea unei aplicări 
uniforme a prezentului capitol în Uniune, 
în special în legătură cu:

Or. en

Amendamentul 531
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 88 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) desfășurarea controalelor menționate 
la articolul 80 în ceea ce privește 
selectarea întreprinderilor, frecvența și 
calendarul controalelor;

eliminat

Or. de

Amendamentul 532
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 89

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 89 eliminat
Alte controale legate de măsurile de piață
(1) Statele membre iau măsuri pentru a se 
asigura că produsele menționate în 
anexa I la Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx [sCMO] care nu sunt 
etichetate în conformitate cu dispozițiile 
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regulamentului menționat nu sunt 
comercializate sau sunt retrase de pe 
piață.
(2) Fără a aduce atingere vreunei 
dispoziții specifice care ar putea fi 
adoptată de Comisie, importul în Uniune 
al produselor indicate la articolul 129 
alineatul (1) literele (a) și (b) din 
Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx [sCMO] 
face obiectul unor controale pentru a se 
stabili dacă sunt îndeplinite condițiile 
prevăzute la alineatul (1) din articolul 
menționat.
(3) Pe baza unei analize a riscurilor, 
statele membre efectuează controale 
pentru a verifica dacă produsele 
menționate în anexa I la 
Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx [sCMO] 
sunt conforme cu normele stabilite în 
partea II titlul II capitolul I secțiunea I 
din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx[sCMO] și, după caz, aplică 
penalități administrative.
(4) Pentru a proteja fondurile Uniunii și 
identitatea, proveniența și calitatea 
vinului produs în Uniune, se deleagă 
Comisiei competența de a adopta acte 
delegate în conformitate cu articolul 111, 
în ceea ce privește:
(a) instituirea unei bănci de date analitice 
în care să fie introduse date izotopice, 
care să fie construită pe baza 
eșantioanelor colectate de statele membre 
și care va contribui la detectarea 
fraudelor, precum și în ceea ce privește 
norme referitoare la băncile de date ale 
statelor membre;
(b) norme referitoare la organismele de 
control și la asistența pe care acestea și-o 
acordă reciproc;
(c) norme referitoare la utilizarea în 
comun a constatărilor statelor membre;
(d) norme referitoare la aplicarea de 
penalități în circumstanțe excepționale.
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Or. en

Amendamentul 533
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 90 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 111 în ceea ce privește:
(a) acțiunile care trebuie întreprinse de 
statele membre pentru a preveni utilizarea 
ilicită a denumirilor de origine protejate și 
a indicațiilor geografice protejate;
(b) controalele și verificările care trebuie 
efectuate de statele membre, inclusiv 
testările.

Or. de

Justificare

Nu este vorba de decizii pur tehnice.

Amendamentul 534
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 90 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) acțiunile care trebuie întreprinse de 
statele membre pentru a preveni utilizarea 
ilicită a denumirilor de origine protejate și 
a indicațiilor geografice protejate;

eliminat

Or. de
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Amendamentul 535
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 90 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) controalele și verificările care trebuie 
efectuate de statele membre, inclusiv 
testările.

eliminat

Or. de

Amendamentul 536
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Articolul 91 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Când un beneficiar menționat la 
articolul 92 nu respectă, în cadrul 
exploatației, normele privind 
ecocondiționalitatea stabilite la articolul 
93, beneficiarului respectiv i se aplică o 
penalitate.

(1) Când un beneficiar menționat la 
articolul 92 nu respectă, în cadrul 
exploatației, normele privind 
ecocondiționalitatea stabilite la articolul 
93, beneficiarului respectiv i se aplică o 
sancțiune financiară.

Or. ro

Justificare

Amendament lingvistic, a se aplica întregului text.

Amendamentul 537
George Lyon, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 91 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) nerespectarea este legată de activitatea (b) nerespectarea este legată de activitatea 
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agricolă a beneficiarului; și agricolă a beneficiarului; sau

Or. en

Justificare

Aceste elemente nu sunt cumulative; prin urmare, textul original trebuie modificat.

Amendamentul 538
George Lyon, Brian Simpson, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 91 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a se aduce atingere articolului 97, 
neconformitatea datorată unei defecțiuni 
tehnice a sistemelor de identificare și 
înregistrare a animalelor nu este 
considerată ca rezultând „dintr-o acțiune 
sau o omisiune imputată direct 
beneficiarului în cauză”.

Or. en

Justificare

Trebuie să fie clarificat foarte bine în regulament faptul că defecțiunile tehnice ale 
dispozitivelor de citire la punerea în aplicare a normelor privind identificarea și 
înregistrarea animalelor nu ar trebui să fie considerate ca fiind răspunderea fermierului.

Amendamentul 539
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 91 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Totuși, în ceea ce privește suprafețele de 
pădure, această sancțiune nu se aplică dacă 
nu se cere sprijin pentru suprafața în cauză 
în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) 
litera (a) și cu articolele 31 și 35 din 

Totuși, în ceea ce privește suprafețele de 
pădure, această sancțiune nu se aplică dacă 
nu se cere sprijin pentru suprafața în cauză 
în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) 
litera (a) și cu articolele 31 și 35 din 



AM\910034RO.doc 63/188 PE494.482v02-00

RO

Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx [RD]. Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx [RD]. În 
plus, această penalitate nu se aplică 
atunci când neconformitatea se datorează 
unei defecțiuni tehnice a sistemelor de 
identificare și înregistrare a animalelor.

Or. en

Amendamentul 540
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 91 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Totuși, în ceea ce privește suprafețele de 
pădure, această penalitate nu se aplică dacă 
nu se cere sprijin pentru suprafața în 
cauză în conformitate cu articolul 22 
alineatul (1) litera (a) și cu articolele 31 și 
35 din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx[RD].

În ceea ce privește suprafețele de pădure, 
această penalitate nu se aplică.

Or. de

Amendamentul 541
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Propunere de regulament
Articolul 91 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre pot institui un sistem 
de avertizare, pentru a le permite 
beneficiarilor neconformi remedierea 
neregularităților înainte de impunerea 
oricărei penalități administrative. Atunci 
când un stat membru decide să utilizeze 
această opțiune, autoritatea competentă îi 
trimite beneficiarului o scrisoare inițială 
de avertizare, notificând constatarea și 
obligația de a lua măsuri de remediere. 
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Autoritatea competentă trebuie să ia, de 
asemenea, în anul următor, măsurile 
necesare pentru a verifica dacă 
beneficiarul a remediat constatările 
neconformității în cauză.
Acest sistem de avertizare este aplicabil 
doar în cazurile în care prima 
neconformitate care nu este considerată 
ca fiind „majoră” și a cărei „amploare” 
este strict limitată la ferma beneficiarului 
responsabil de neconformitate, în 
concordanță cu criteriile definite la 
articolul 99a.

Or. en

Justificare

Acesta clarifică amendamentul 86 al raportorului. Un astfel de sistem ar asigura o acceptare 
mai bună a sistemului de ecocondiționalitate de către fermieri.

Amendamentul 542
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 91 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot institui un sistem de 
avertizare în caz de neconformitate. 
Beneficiarii ar primi o avertizare pentru a 
ajusta neregularitatea, într-o anumită 
perioadă de timp înainte de acordarea 
oricărei penalități. Neregularitățile grave 
trebuie sancționate imediat.

Or. en

Amendamentul 543
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 91 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În scopul prezentului titlu, 
„exploatație” înseamnă toate unitățile de 
producție și suprafețele gestionate de 
beneficiarul menționat la articolul 92 
aflate pe teritoriul aceluiași stat membru.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest lucru trebuie să fie în concordanță cu Regulamentul privind plățile directe, atunci când 
nu există referințe la unitățile de producție.

Amendamentul 544
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 91 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Atunci când beneficiarul la care se 
face referire la articolul 92 este o 
organizație non-profit înregistrată, al 
cărei scop legal constituțional primar este 
de a proteja și gestiona în mod activ 
terenuri și/sau mediul istoric pentru 
conservare și beneficii publice, un stat 
membru poate alege să își recunoască 
exploatațiile sau un grup din exploatațiile 
lor ca afaceri individuale și separate în 
sensul prezentului titlu.

Or. en

Justificare

Anumite tipuri de organizații non-profit gestionează mai multe exploatații agricole pentru a 
asigura o abordare mai durabilă și mai ecologică în ceea ce privește agricultura. Prin 
urmare, este practic să se permită statelor membre să trateze exploatațiile multiple de acest 
tip de organizație ca întreprindere individuală sau separată în vederea monitorizării 
conformității, pentru a simplifica cerințele administrative și a evita costurile disproporționate 
cu care se confruntă beneficiarul și agențiile naționale de plăți.
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Amendamentul 545
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 92 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 91 se aplică beneficiarilor care 
primesc plăți directe în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. xxx/xxx[DP], 
plăți în temeiul articolelor 44 și 45 din 
Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[sCMO] și 
prime anuale în temeiul articolului 22 
alineatul (1) literele (a) și (b), al 
articolelor 29-32, 34 și 35 din 
Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[RD].

Articolul 91 se aplică beneficiarilor care 
primesc plăți directe în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. xxx/xxx[DP] și 
plățile în temeiul articolelor 44 și 45 din 
Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[sCMO].

Or. en

Amendamentul 546
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 92 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 91 se aplică beneficiarilor care 
primesc plăți directe în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. xxx/xxx[DP], 
plăți în temeiul articolelor 44 și 45 din 
Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[sCMO] și 
prime anuale în temeiul articolului 22 
alineatul (1) literele (a) și (b), al 
articolelor 29-32, 34 și 35 din 
Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[RD].

Articolul 91 se aplică beneficiarilor care 
primesc plăți directe în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. xxx/xxx[DP], 
plăți în temeiul articolelor 44 și 45 din 
Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[sCMO] și 
prime anuale în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. xxx/xxx[RD].

Or. en

Justificare

Ecocondiționalitatea ar trebui să fie aplicabilă tuturor fermierilor care primesc bani conform 
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PAC, indiferent dacă banii provin de la pilonul 1 sau pilonul 2. Nu există niciun motiv real 
pentru care ecocondiționalitatea să fie aplicabilă plăților pentru agromediu și climă 
(articolul 29) sau plăților pentru bunăstarea animalelor (articolul 34), și neaplicabilă altor 
plăți precum dezvoltarea de ferme și întreprinderi (articolul 20) sau investițiile în bunuri 
fizice (articolul 18).

Amendamentul 547
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 92 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 91 se aplică beneficiarilor care 
primesc plăți directe în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. xxx/xxx[DP], 
plăți în temeiul articolelor 44 și 45 din 
Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[sCMO] și 
prime anuale în temeiul articolului 22 
alineatul (1) literele (a) și (b), al articolelor 
29-32, 34 și 35 din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx[RD].

Articolul 91 se aplică beneficiarilor care 
primesc plăți directe în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. xxx/xxx[DP] și 
prime anuale în temeiul articolului 22 
alineatul (1) litera (a), al articolelor 29 și 
30, al articolului 31, în măsura în care 
este vorba de suprafețe agricole, al 
articolelor 32 și 34 din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx[RD].

Or. de

Amendamentul 548
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 92 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 91 se aplică beneficiarilor care 
primesc plăți directe în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. xxx/xxx[DP], 
plăți în temeiul articolelor 44 și 45 din 
Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[sCMO] și 
prime anuale în temeiul articolului 22 
alineatul (1) literele (a) și (b), al articolelor 
29-32, 34 și 35 din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx[RD].

Articolul 91 se aplică beneficiarilor care 
primesc plăți directe în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. xxx/xxx[DP] și 
prime anuale în temeiul articolului 22 
alineatul (1) litera (b), al articolelor 29 și 
30, al articolului 31, în măsura în care 
este vorba de suprafețe agricole, al 
articolelor 32 și 34 din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx[RD].
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Or. de

Justificare

Ecocondiționalitatea ar trebui să se concentreze pe domenii-cheie ale agriculturii, fiind 
necesar să existe un raport adecvat costuri-beneficii. Prin urmare, sectorul pădurilor trebuie 
exceptat.

Amendamentul 549
Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Articolul 92 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 91 se aplică beneficiarilor care 
primesc plăți directe în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. xxx/xxx[DP], 
plăți în temeiul articolelor 44 și 45 din 
Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[sCMO] și 
prime anuale în temeiul articolului 22 
alineatul (1) literele (a) și (b), al articolelor 
29-32, 34 și 35 din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx[RD].

Articolul 91 se aplică beneficiarilor care 
primesc plăți directe în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. xxx/xxx[DP], 
plăți în temeiul articolelor 44 și 45 din 
Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[sCMO] și 
prime anuale în temeiul articolului 18, 
articolului 22 alineatul (1) literele (a) și 
(b), al articolelor 29-32, 34 și 35 din 
Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[RD].

Or. en

Amendamentul 550
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 92 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Totuși, articolul 91 nu se aplică 
beneficiarilor care participă la schema 
pentru micii fermieri menționată în 
titlul V din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx[DP] și beneficiarilor care 
primesc ajutor în temeiul articolului 29 
alineatul (9) din Regulamentul (UE) 

eliminat
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nr. RD/xxx.

Or. en

[A se vedea modificarea de la articolul 61 alineatul (2) HZR privind agricultura ecologică și 
factorii de risc asupra mediului]

Justificare

Toate fermele ar trebui să aibă obligația de a respecta ecocondiționalitatea; de exemplu, 
SMR (cerințe legale de gestionare) de ecocondiționalitate se bazează pe legislația UE 
aplicabilă tuturor, fără excepție. Agențiile de plăți pot alege să atribuie fermelor mici un 
nivel de risc mai scăzut pentru factorii de risc corespunzători, ca urmare a suprafeței lor mai 
mici. Într-adevăr, fermierii mai mici au fost luați în considerare cu norme mai puțin severe 
pentru măsurile de ecologizare, ca urmare a pragurilor bazate pe suprafață, la 
rotație/diversificare.

Amendamentul 551
Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Articolul 92 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Totuși, articolul 91 nu se aplică 
beneficiarilor care participă la schema 
pentru micii fermieri menționată în 
titlul V din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx[DP] și beneficiarilor care 
primesc ajutor în temeiul articolului 29 
alineatul (9) din Regulamentul (UE) 
nr. RD/xxx.

eliminat

Or. en

Amendamentul 552
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 92 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Totuși, articolul 91 nu se aplică 
beneficiarilor care participă la schema 
pentru micii fermieri menționată în 
titlul V din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx[DP] și beneficiarilor care 
primesc ajutor în temeiul articolului 29 
alineatul (9) din Regulamentul (UE) 
nr. RD/xxx.

Totuși, articolul 91 nu se aplică 
beneficiarilor care primesc ajutor în 
temeiul articolului 29 alineatul (9) din 
Regulamentul (UE) nr. RD/xxx.

Or. de

Amendamentul 553
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Propunere de regulament
Articolul 92 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Totuși, articolul 91 nu se aplică 
beneficiarilor care participă la schema 
pentru micii fermieri menționată în 
titlul V din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx[DP] și beneficiarilor care 
primesc ajutor în temeiul articolului 29 
alineatul (9) din Regulamentul (UE) 
nr. RD/xxx.

Totuși, articolul 91 nu se aplică 
beneficiarilor care primesc ajutor în 
temeiul articolului 29 alineatul (9) din 
Regulamentul (UE) nr. RD/xxx.

Or. en

Justificare

Fermierii mici nu ar trebui să fie exceptați de la ecocondiționalitate, nici din motive de 
competitivitate și nici din motive de consistență.

Amendamentul 554
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 92 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Totuși, articolul 91 nu se aplică 
beneficiarilor care participă la schema 
pentru micii fermieri menționată în 
titlul V din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx[DP] și beneficiarilor care 
primesc ajutor în temeiul articolului 29 
alineatul (9) din Regulamentul (UE) 
nr. RD/xxx.

Totuși, articolul 91 nu se aplică 
beneficiarilor care primesc ajutor în 
temeiul articolului 29 alineatul (9) din 
Regulamentul (UE) nr. RD/xxx.

Or. en

Amendamentul 555
Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 92 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Totuși, articolul 91 nu se aplică 
beneficiarilor care participă la schema 
pentru micii fermieri menționată în 
titlul V din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx[DP] și beneficiarilor care 
primesc ajutor în temeiul articolului 29 
alineatul (9) din Regulamentul (UE) 
nr. RD/xxx.

Totuși, articolul 91 nu se aplică 
beneficiarilor care primesc ajutor în 
temeiul articolului 29 alineatul (9) din 
Regulamentul (UE) nr. RD/xxx.

Or. en

Justificare

Ecocondiționalitatea ar trebui să se aplice fermierilor mici, dat fiind faptul că este important 
ca toți fermierii care primesc fonduri UE, indiferent de dimensiunea exploatațiilor lor, să 
adere la standarde minime de mediu.

Amendamentul 556
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 92 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Totuși, articolul 91 nu se aplică 
beneficiarilor care participă la schema 
pentru micii fermieri menționată în 
titlul V din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx[DP] și beneficiarilor care 
primesc ajutor în temeiul articolului 29 
alineatul (9) din Regulamentul (UE) 
nr. RD/xxx.

Totuși, articolul 91 nu se aplică 
beneficiarilor care primesc ajutor în 
temeiul articolului 29 alineatul (9) din 
Regulamentul (UE) nr. RD/xxx.

Or. de

Amendamentul 557
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Articolul 92 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Totuși, articolul 91 nu se aplică 
beneficiarilor care participă la schema 
pentru micii fermieri menționată în 
titlul V din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx[DP] și beneficiarilor care 
primesc ajutor în temeiul articolului 29 
alineatul (9) din Regulamentul (UE) 
nr. RD/xxx.

Totuși, articolul 91 nu se aplică 
beneficiarilor care exploatează agricol o 
suprafață de cel mult 10 hectare și 
beneficiarilor care primesc ajutor în 
temeiul articolului 29 alineatul (9) din 
Regulamentul (UE) nr. RD/xxx.

Or. pl

Justificare

Aduce textul în linie cu modificarea propusă în titlul V din Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx 
[DP]. Având în vedere că schema pentru micii fermierii trebuie să fie voluntară și că definiția 
micilor fermierilor ar putea varia de la un stat membru la altul, trebuie stabilit un criteriu 
obiectiv pentru a determina condițiile de exceptare de la sfera de aplicare a articolului 91 din 
prezentul regulament.

Amendamentul 558
Esther de Lange
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Propunere de regulament
Articolul 92 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Totuși, articolul 91 nu se aplică 
beneficiarilor care participă la schema 
pentru micii fermieri menționată în titlul V 
din Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[DP] și 
beneficiarilor care primesc ajutor în 
temeiul articolului 29 alineatul (9) din
Regulamentul (UE) nr. RD/xxx.

Totuși, articolul 91 nu se aplică 
beneficiarilor care participă la schema 
pentru micii fermieri menționată în titlul V 
din Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[DP] și 
beneficiarilor care primesc ajutor în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. RD/xxx.

Or. en

Amendamentul 559
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 92 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Totuși, articolul 91 nu se aplică 
beneficiarilor care participă la schema 
pentru micii fermieri menționată în titlul V 
din Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[DP] și 
beneficiarilor care primesc ajutor în 
temeiul articolului 29 alineatul (9) din 
Regulamentul (UE) nr. RD/xxx.

Totuși, articolul 91 nu se aplică 
beneficiarilor care participă la schema 
pentru micii fermieri menționată în titlul V 
din Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[DP], 
cu excepția încălcărilor recunoscute ale 
legislației naționale de mediu, și 
beneficiarilor care primesc ajutor în 
temeiul articolului 29 alineatul (9) din 
Regulamentul (UE) nr. RD/xxx.

Or. en

Amendamentul 560
Robert Dušek

Propunere de regulament
Articolul 92 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Totuși, articolul 91 nu se aplică Totuși, articolul 91 nu se aplică 
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beneficiarilor care participă la schema 
pentru micii fermieri menționată în titlul V 
din Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[DP] și 
beneficiarilor care primesc ajutor în 
temeiul articolului 29 alineatul (9) din 
Regulamentul (UE) nr. RD/xxx.

beneficiarilor care primesc ajutor în 
temeiul articolului 29 alineatul (9) din 
Regulamentul (UE) nr. RD/xxx și 
beneficiarilor care participă la schema 
pentru micii fermieri menționată în titlul V 
din Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[DP], 
cu excepția cazului în care statul membru 
prevede altfel.

Or. en

Amendamentul 561
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 92 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Totuși, articolul 91 nu se aplică 
beneficiarilor care participă la schema 
pentru micii fermieri menționată în titlul V 
din Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[DP] și 
beneficiarilor care primesc ajutor în 
temeiul articolului 29 alineatul (9) din 
Regulamentul (UE) nr. RD/xxx.

Totuși, articolul 91 nu se aplică 
beneficiarilor care participă la schema 
pentru micii fermieri menționată în titlul V 
din Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[DP] și 
beneficiarilor care primesc ajutor în 
temeiul articolului 29 alineatul (9) din 
Regulamentul (UE) nr. RD/xxx, cu 
excepția cazului în care statul membru 
prevede altfel.

Or. en

Amendamentul 562
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 92 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Totuși, articolul 91 nu se aplică 
beneficiarilor care participă la schema 
pentru micii fermieri menționată în titlul V 
din Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[DP] și 
beneficiarilor care primesc ajutor în 

Fără a se aduce atingere alineatului (2a), 
articolul 91 nu se aplică beneficiarilor care 
participă la schema pentru micii fermieri 
menționată în titlul V din 
Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[DP] și 
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temeiul articolului 29 alineatul (9) din 
Regulamentul (UE) nr. RD/xxx.

beneficiarilor care primesc ajutor în 
temeiul articolului 29 alineatul (9) din 
Regulamentul (UE) nr. RD/xxx.

Or. en

Amendamentul 563
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 92 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Totuși, statele membre asigură că 
beneficiarii care participă la schema 
pentru micii fermieri astfel cum se face 
referire în titlul V din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx[DP] și care sunt descoperiți 
ca încălcându-și grav obligațiile conform 
legislației naționale sectoriale asociate cu 
activitatea lor agricolă ca urmare a 
controalelor naționale își pierd dreptul de 
a participa la schema pentru micii 
fermieri.

Or. en

Justificare

Micii fermierii ar trebui să fie exceptați de la controalele și sancțiunile de 
ecocondiționalitate, totuși, pentru a evita ca această exceptare să conducă la abuzuri, ar 
trebui să se clarifice faptul că ei continuă să aibă obligația de a respecta SMR-urile astfel 
cum sunt implementate prin legislația națională. Dacă se constată că își încalcă în mod grav 
obligațiile în temeiul legislației sectoriale asociate cu activitatea lor agricolă, aceștia ar 
trebui sancționați.

Amendamentul 564
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Actele menționate în anexa II în legătură 
cu cerințele de reglementare în materie de 
gestionare se aplică în versiunea aflată în 
vigoare și, în cazul directivelor, în 
versiunea pusă în aplicare de statele 
membre.

eliminat

Or. en

Amendamentul 565
George Lyon, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Actele menționate în anexa II în legătură 
cu cerințele de reglementare în materie de 
gestionare se aplică în versiunea aflată în 
vigoare și, în cazul directivelor, în 
versiunea pusă în aplicare de statele 
membre.

Actele menționate în anexa II în legătură 
cu cerințele de reglementare în materie de 
gestionare se aplică în versiunea aflată în 
vigoare și, în cazul directivelor, în 
versiunea pusă în aplicare de statele 
membre, ca urmare a propunerilor 
legislative din partea Comisiei.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura că obligațiile introduse sunt proporționale, direct aplicabile fermierilor și 
controlabile cu regularitate, competența de a adopta acte delegate conferită Comisiei ar 
trebui să fie înlocuită cu o obligație de revizuire a regulamentului.

Amendamentul 566
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin intermediul unui act de punere în 
aplicare, ar trebui definită o serie de 
cerințe comune pentru buna condiție 
agricolă și de mediu (GAEC) enumerată
în anexa II.

Or. en

Amendamentul 567
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directiva 2000/60/CE din 23 octombrie 
2000 de stabilire a unui cadru de politică 
comunitară în domeniul apei va fi 
considerată parte a anexei II după 
implementarea directivei de toate statele 
membre și după identificarea obligațiilor 
direct aplicabile fermierilor. Pentru a ține 
cont de elementele respective, se deleagă 
Comisiei competența de a adopta acte 
delegate în conformitate cu articolul 111 
în scopul modificării anexei II în termen 
de 12 luni de la momentul în care ultimul 
stat membru notifică Comisiei 
implementarea directivei.

eliminat

Or. es

Justificare

Până când Directivele-cadru privind apa și pesticidele sunt aplicate de toate statele membre 
și până când nu se poate identifica cu claritate că obligațiile sunt direct aplicabile 
fermierilor, aceste paragrafe nu trebuie incluse. În momentul în care aceste directive intră în 
vigoare, anexa II poate fi modificată prin introducerea cerințelor pertinente.
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Amendamentul 568
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directiva 2000/60/CE din 
23 octombrie 2000 de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul 
apei va fi considerată parte a anexei II 
după implementarea directivei de toate 
statele membre și după identificarea 
obligațiilor direct aplicabile fermierilor. 
Pentru a ține cont de elementele 
respective, se deleagă Comisiei 
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 111 în scopul 
modificării anexei II în termen de 12 luni 
de la momentul în care ultimul stat 
membru notifică Comisiei implementarea 
directivei.

eliminat

Or. de

Amendamentul 569
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directiva 2000/60/CE din 
23 octombrie 2000 de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul 
apei va fi considerată parte a anexei II 
după implementarea directivei de toate 
statele membre și după identificarea 
obligațiilor direct aplicabile fermierilor. 
Pentru a ține cont de elementele 
respective, se deleagă Comisiei 
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 111 în scopul 
modificării anexei II în termen de 12 luni 

eliminat
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de la momentul în care ultimul stat 
membru notifică Comisiei implementarea 
directivei.

Or. en

Justificare

Este adecvat să se includă Directiva-cadru privind apele ca cerință de ecocondiționalitate, 
dat fiind faptul că obiectivele DCA sunt stabilite în termeni de stare a suprafețelor de apă, și 
nu în termeni de măsuri pe care trebuie să le ia fermierii (sau alte persoane). Ar fi neobișnuit 
ca o problemă DCA a unei suprafețe de apă să fie imputabilă unui singur fermier.

Amendamentul 570
Ivari Padar

Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directiva 2000/60/CE din 
23 octombrie 2000 de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul 
apei va fi considerată parte a anexei II 
după implementarea directivei de toate 
statele membre și după identificarea 
obligațiilor direct aplicabile fermierilor. 
Pentru a ține cont de elementele 
respective, se deleagă Comisiei 
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 111 în scopul 
modificării anexei II în termen de 12 luni 
de la momentul în care ultimul stat 
membru notifică Comisiei implementarea 
directivei.

eliminat

Or. et

Justificare

Nu este potrivită asocierea Directivei-cadru privind apa (DCA) cu această legislație 
deoarece, după cum este formulată, trimiterea făcută la DCA restricționează libertatea de 
acțiune a statelor membre în elaborarea și punerea în aplicare a unor măsuri agroecologice 
conform pilonului II și împiedică aplicarea măsurilor prevăzute în DCA. La momentul 
formulării măsurilor, toate cerințele care nu pot fi despăgubite ar trebui să fie clare. 
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Aplicarea DCA a atins etape diferite în statele membre, poziționând fermierii în situații de 
inegalitate în țări distincte.

Amendamentul 571
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directiva 2000/60/CE din 
23 octombrie 2000 de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul 
apei va fi considerată parte a anexei II 
după implementarea directivei de toate 
statele membre și după identificarea 
obligațiilor direct aplicabile fermierilor. 
Pentru a ține cont de elementele 
respective, se deleagă Comisiei 
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 111 în scopul 
modificării anexei II în termen de 12 luni 
de la momentul în care ultimul stat 
membru notifică Comisiei implementarea 
directivei.

eliminat

Or. en

Justificare

Sistemul de ecocondiționalitate ar trebui simplificat, pentru a avea cerințe mai puține și mai 
specifice. Prin urmare, nu are sens ca sistemul să se extindă și mai mult prin includerea 
Directivei-cadru privind apele.

Amendamentul 572
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directiva 2000/60/CE din 
23 octombrie 2000 de stabilire a unui 

eliminat
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cadru de politică comunitară în domeniul 
apei va fi considerată parte a anexei II 
după implementarea directivei de toate 
statele membre și după identificarea 
obligațiilor direct aplicabile fermierilor. 
Pentru a ține cont de elementele 
respective, se deleagă Comisiei 
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 111 în scopul 
modificării anexei II în termen de 12 luni 
de la momentul în care ultimul stat 
membru notifică Comisiei implementarea 
directivei.

Or. en

Amendamentul 573
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directiva 2000/60/CE din 
23 octombrie 2000 de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul 
apei va fi considerată parte a anexei II 
după implementarea directivei de toate 
statele membre și după identificarea 
obligațiilor direct aplicabile fermierilor. 
Pentru a ține cont de elementele 
respective, se deleagă Comisiei 
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 111 în scopul 
modificării anexei II în termen de 12 luni 
de la momentul în care ultimul stat 
membru notifică Comisiei implementarea 
directivei.

eliminat

Or. en

Amendamentul 574
Bas Eickhout
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directiva 2000/60/CE din 
23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru 
de politică comunitară în domeniul apei va 
fi considerată parte a anexei II după 
implementarea directivei de toate statele 
membre și după identificarea obligațiilor 
direct aplicabile fermierilor. Pentru a ține 
cont de elementele respective, se deleagă 
Comisiei competența de a adopta acte 
delegate în conformitate cu articolul 111 
în scopul modificării anexei II în termen 
de 12 luni de la momentul în care ultimul 
stat membru notifică Comisiei 
implementarea directivei.

Directiva 2000/60/CE din 
23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru 
de politică comunitară în domeniul apei va 
fi considerată parte a anexei II începând cu 
2014.

Or. en

(articolul 11 din Directiva 2000/60/CE)

Justificare

Poluarea apelor implică costuri pentru contribuabil/bugetul public, având un impact mare 
asupra altor sectoare precum aprovizionarea cu apă, sănătatea publică/a animalelor, 
pescuitul, turismul etc. Situația actuală nu este eficientă din punct de vedere al bugetului. 
Termenul-limită pentru ca statele membre să aibă programele DCA operaționale la nivel de 
fermă este 22.12.2012 (articolul 11 din DCA 2000/60/CE), prin urmare, actele delegate nu 
sunt necesare, dat fiind faptul că cerința la nivelul statelor membre va fi stabilită deja până la 
intrarea în vigoare a noii PAC postreformă.

Amendamentul 575
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directiva 2000/60/CE din 
23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru 

Directiva 2000/60/CE din 
23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru 



AM\910034RO.doc 83/188 PE494.482v02-00

RO

de politică comunitară în domeniul apei va 
fi considerată parte a anexei II după 
implementarea directivei de toate statele 
membre și după identificarea obligațiilor 
direct aplicabile fermierilor. Pentru a ține 
cont de elementele respective, se deleagă 
Comisiei competența de a adopta acte 
delegate în conformitate cu articolul 111 
în scopul modificării anexei II în termen 
de 12 luni de la momentul în care ultimul 
stat membru notifică Comisiei 
implementarea directivei.

de politică comunitară în domeniul apei va 
fi considerată parte a anexei II începând cu 
2014.

Or. en

Justificare

Directiva-cadru privind apele ar trebui să fie inclusă în ecocondiționalitate până cel târziu în 
2014, în același timp cu intrarea în vigoare a PAC. Punerea în aplicare a Directivei-cadru 
privind apele nu ar trebui să depindă de toate statele membre care pun în aplicare directiva, 
deoarece ar provoca o întârziere.

Amendamentul 576
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Jutta Haug

Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directiva 2000/60/CE din 
23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru 
de politică comunitară în domeniul apei va 
fi considerată parte a anexei II după 
implementarea directivei de toate statele 
membre și după identificarea obligațiilor 
direct aplicabile fermierilor. Pentru a ține 
cont de elementele respective, se deleagă 
Comisiei competența de a adopta acte 
delegate în conformitate cu articolul 111 
în scopul modificării anexei II în termen 
de 12 luni de la momentul în care ultimul 
stat membru notifică Comisiei 
implementarea directivei.

Directiva 2000/60/CE din 
23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru 
de politică comunitară în domeniul apei va 
fi considerată parte a anexei II începând cu 
2014.

Or. en
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Justificare

Majoritatea apelor din Europa nu se află în prezent în starea ecologică bună pe care o 
impune DCA. Agricultura este una dintre cele mai importante presiuni care pun în pericol 
apele potabile; prin urmare, DCA trebuie inclusă în standardele de ecocondiționalitate. 
Termenul-limită pentru ca statele membre să aibă operațională DCA este decembrie 2012 
(articolul 11 din Directiva 2000/60/CE). Prin urmare, nu sunt necesare acte delegate 
deoarece cerința va fi stabilită deja până la intrarea în vigoare a noii PAC.

Amendamentul 577
Nessa Childers

Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directiva 2000/60/CE din 
23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru 
de politică comunitară în domeniul apei va 
fi considerată parte a anexei II după 
implementarea directivei de toate statele 
membre și după identificarea obligațiilor 
direct aplicabile fermierilor. Pentru a ține 
cont de elementele respective, se deleagă 
Comisiei competența de a adopta acte 
delegate în conformitate cu articolul 111 
în scopul modificării anexei II în termen 
de 12 luni de la momentul în care ultimul 
stat membru notifică Comisiei 
implementarea directivei.

Directiva 2000/60/CE din 
23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru 
de politică comunitară în domeniul apei va 
fi considerată parte a anexei II începând cu 
2014.

Or. en

Amendamentul 578
George Lyon, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directiva 2009/128/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 

Directiva 2009/128/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 



AM\910034RO.doc 85/188 PE494.482v02-00

RO

21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru 
de acțiune comunitară în vederea utilizării 
durabile a pesticidelor va fi considerată 
parte a anexei II după implementarea 
directivei de toate statele membre și după 
identificarea obligațiilor direct aplicabile 
fermierilor. Pentru a ține cont de 
elementele respective, se deleagă Comisiei 
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 111 în scopul 
modificării anexei II în termen de 12 luni 
de la momentul în care ultimul stat
membru notifică Comisiei implementarea 
directivei.

21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru 
de acțiune comunitară în vederea utilizării 
durabile a pesticidelor poate fi considerată 
parte a anexei II după implementarea 
directivei de toate statele membre și după 
identificarea obligațiilor direct aplicabile 
fermierilor. Pentru a ține cont de aceste 
elemente, Comisia prezintă o propunere 
legislativă de revizuire a normelor de 
ecocondiționalitate Parlamentului 
European și Consiliului până la cel târziu 
31 decembrie 2018. 

Or. en

Justificare

Pentru a se asigura că obligațiile introduse sunt proporționale, direct aplicabile fermierilor 
și controlabile cu regularitate, competența de a adopta acte delegate conferită Comisiei ar 
trebui să fie înlocuită cu o obligație de revizuire a regulamentului până la o dată în linie cu 
etapele de punere în aplicare a celor două directive în cauză.

Amendamentul 579
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directiva 2000/60/CE din 
23 octombrie 2000 de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul 
apei va fi considerată parte a anexei II 
după implementarea directivei de toate 
statele membre și după identificarea 
obligațiilor direct aplicabile fermierilor. 
Pentru a ține cont de elementele 
respective, se deleagă Comisiei competența 
de a adopta acte delegate în conformitate 
cu articolul 111 în scopul modificării 
anexei II în termen de 12 luni de la 
momentul în care ultimul stat membru 
notifică Comisiei implementarea directivei.

Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 111 în scopul modificării anexei II 
în termen de 12 luni de la momentul în care 
ultimul stat membru notifică Comisiei 
implementarea Directivei 2000/60/CE.
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Or. fr

Amendamentul 580
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 pesticidelor va fi 
considerată parte a anexei II după 
implementarea directivei de toate statele 
membre și după identificarea obligațiilor 
direct aplicabile fermierilor. Pentru a ține 
cont de elementele respective, se deleagă 
Comisiei competența de a adopta acte 
delegate în conformitate cu articolul 111 
în scopul modificării anexei II în termen 
de 12 luni de la momentul în care ultimul 
stat membru notifică Comisiei 
implementarea directivei, inclusiv 
obligațiile legate de combaterea integrată 
a dăunătorilor.

eliminat

Or. es

Justificare

Până când Directivele-cadru privind apa și pesticidele sunt aplicate de toate statele membre 
și până când nu se poate identifica cu claritate că obligațiile sunt direct aplicabile 
fermierilor, aceste paragrafe nu trebuie incluse. În momentul în care aceste directive intră în 
vigoare, anexa II poate fi modificată prin introducerea cerințelor pertinente.

Amendamentul 581
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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 pesticidelor va fi 
considerată parte a anexei II după 
implementarea directivei de toate statele 
membre și după identificarea obligațiilor 
direct aplicabile fermierilor. Pentru a ține 
cont de elementele respective, se deleagă 
Comisiei competența de a adopta acte 
delegate în conformitate cu articolul 111 
în scopul modificării anexei II în termen 
de 12 luni de la momentul în care ultimul 
stat membru notifică Comisiei 
implementarea directivei, inclusiv 
obligațiile legate de combaterea integrată 
a dăunătorilor.

eliminat

Or. de

Amendamentul 582
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 pesticidelor va fi 
considerată parte a anexei II după 
implementarea directivei de toate statele 
membre și după identificarea obligațiilor 
direct aplicabile fermierilor. Pentru a ține 
cont de elementele respective, se deleagă 
Comisiei competența de a adopta acte 
delegate în conformitate cu articolul 111 
în scopul modificării anexei II în termen 
de 12 luni de la momentul în care ultimul 

eliminat
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stat membru notifică Comisiei 
implementarea directivei, inclusiv 
obligațiile legate de combaterea integrată 
a dăunătorilor.

Or. en

Justificare

Sistemul de ecocondiționalitate ar trebui simplificat pentru a avea cerințe mai puține și mai 
specifice. Prin urmare, nu are sens ca sistemul să se extindă și mai mult prin includerea 
directivei privind pesticidele.

Amendamentul 583
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 pesticidelor va fi 
considerată parte a anexei II după 
implementarea directivei de toate statele 
membre și după identificarea obligațiilor 
direct aplicabile fermierilor. Pentru a ține 
cont de elementele respective, se deleagă 
Comisiei competența de a adopta acte 
delegate în conformitate cu articolul 111 
în scopul modificării anexei II în termen 
de 12 luni de la momentul în care ultimul 
stat membru notifică Comisiei 
implementarea directivei, inclusiv 
obligațiile legate de combaterea integrată 
a dăunătorilor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 584
Esther de Lange
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Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 pesticidelor va fi 
considerată parte a anexei II după 
implementarea directivei de toate statele 
membre și după identificarea obligațiilor 
direct aplicabile fermierilor. Pentru a ține 
cont de elementele respective, se deleagă 
Comisiei competența de a adopta acte 
delegate în conformitate cu articolul 111 
în scopul modificării anexei II în termen 
de 12 luni de la momentul în care ultimul 
stat membru notifică Comisiei 
implementarea directivei, inclusiv 
obligațiile legate de combaterea integrată 
a dăunătorilor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 585
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 pesticidelor va fi considerată 
parte a anexei II după implementarea 
directivei de toate statele membre și după 
identificarea obligațiilor direct aplicabile 
fermierilor. Pentru a ține cont de 
elementele respective, se deleagă Comisiei 

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 pesticidelor este considerată 
parte a anexei II începând cu 2014, 
inclusiv obligațiile legate de combaterea 
integrată a dăunătorilor.
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competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 111 în scopul 
modificării anexei II în termen de 12 luni 
de la momentul în care ultimul stat 
membru notifică Comisiei implementarea 
directivei, inclusiv obligațiile legate de 
combaterea integrată a dăunătorilor.

Or. en

Justificare

Directiva privind utilizarea durabilă a pesticidelor 2009/128/CE constituie deja legislație 
UE. Conform legislației respective, statele membre ar trebui să își prezinte planurile 
naționale de acțiune până la 14 decembrie 2012, prin urmare, este o dată potrivită pentru 
intrarea în vigoare a PAC postreformă în 2014; nu sunt necesare acte delegate. Directiva 
2009/128/CE poate ajuta la reducerea dependenței de surse externe, neregenerabile, scumpe 
cu costurile externalizate semnificative ale toxicității pentru sănătatea publică (în special 
sănătatea fermierilor) și mediu.

Amendamentul 586
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 pesticidelor va fi considerată 
parte a anexei II după implementarea 
directivei de toate statele membre și după 
identificarea obligațiilor direct aplicabile 
fermierilor. Pentru a ține cont de 
elementele respective, se deleagă Comisiei 
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 111 în scopul 
modificării anexei II în termen de 12 luni 
de la momentul în care ultimul stat
membru notifică Comisiei punerea în 
aplicare a directivei, inclusiv obligațiile 
legate de combaterea integrată a 
dăunătorilor.

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 pesticidelor este considerată 
parte a anexei II începând cu 2014.
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Or. en

Justificare

Directiva privind utilizarea durabilă a pesticidelor ar trebui să fie inclusă în 
ecocondiționalitate până în 2014, cel târziu, în același timp cu intrarea în vigoare a PAC. 
Punerea în aplicare a Directivei privind utilizarea durabilă a pesticidelor nu ar trebui să 
depindă de toate statele membre care pun în aplicare directiva, deoarece ar provoca 
întârzieri.

Amendamentul 587
George Lyon, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 pesticidelor va fi considerată 
parte a anexei II după implementarea 
directivei de toate statele membre și după 
identificarea obligațiilor direct aplicabile 
fermierilor. Pentru a ține cont de 
elementele respective, se deleagă Comisiei 
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 111 în scopul 
modificării anexei II în termen de 12 luni 
de la momentul în care ultimul stat
membru notifică Comisiei punerea în 
aplicare a directivei, inclusiv obligațiile 
legate de combaterea integrată a 
dăunătorilor.

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 pesticidelor poate fi considerată 
parte a anexei II după implementarea 
directivei de toate statele membre și după 
identificarea obligațiilor direct aplicabile 
fermierilor. Pentru a ține cont de aceste 
elemente, Comisia prezintă o propunere 
legislativă de revizuire a normelor de 
ecocondiționalitate Parlamentului 
European și Consiliului până la 
31 decembrie 2015, cel târziu. 

Or. en

Justificare

Pentru a asigura că obligațiile introduse sunt proporționale, direct aplicabile fermierilor și 
controlabile cu regularitate, competența de a adopta acte delegate conferită Comisiei ar 
trebui să fie înlocuită cu o obligație de revizuire a regulamentului până la o dată în linie cu 
etapele de punere în aplicare a celor două directive în cauză.
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Amendamentul 588
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Jutta Haug

Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 pesticidelor va fi considerată 
parte a anexei II după implementarea 
directivei de toate statele membre și după 
identificarea obligațiilor direct aplicabile 
fermierilor. Pentru a ține cont de 
elementele respective, se deleagă Comisiei 
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 111 în scopul 
modificării anexei II în termen de 12 luni 
de la momentul în care ultimul stat 
membru notifică Comisiei implementarea 
directivei, inclusiv obligațiile legate de 
combaterea integrată a dăunătorilor.

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 pesticidelor va fi considerată 
parte a anexei II începând cu 2014.

Or. en

Justificare

Directiva 2009/128/CE privind utilizarea durabilă a pesticidelor contribuie la reducerea 
costurilor externalizate ale toxicității pentru sănătatea publică și mediu și contribuie la 
utilizarea unor practici agricole mai sustenabile. În acest scop, aceasta ar trebui inclusă în 
ecocondiționalitate cât mai repede posibil. Conform Directivei 2009/128/CE, statele membre 
ar trebui să își prezinte planurile naționale de acțiune până la finalul anului 2012. Aceasta 
este o dată potrivită pentru intrarea în vigoare a PAC postreformă; nu sunt necesare acte 
delegate.

Amendamentul 589
Nessa Childers

Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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 pesticidelor va fi considerată 
parte a anexei II după implementarea 
directivei de toate statele membre și după 
identificarea obligațiilor direct aplicabile 
fermierilor. Pentru a ține cont de 
elementele respective, se deleagă Comisiei 
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 111 în scopul 
modificării anexei II în termen de 12 luni 
de la momentul în care ultimul stat 
membru notifică Comisiei implementarea 
directivei, inclusiv obligațiile legate de 
combaterea integrată a dăunătorilor.

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 pesticidelor va fi considerată 
parte a anexei II începând cu 2014.

Or. en

Amendamentul 590
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, în ceea ce privește anii 2014 și 
2015, normele privind 
ecocondiționalitatea trebuie să cuprindă 
și întreținerea pajiștilor permanente. 
Statele membre care erau membre ale 
Uniunii la 1 ianuarie 2004 se asigură că 
terenurile care erau pajiști permanente la 
data prevăzută pentru cererile de ajutor 
pe suprafață pentru 2003 sunt întreținute 
ca pajiști permanente în limitele definite. 
Statele membre care au devenit membre 
ale Uniunii în 2004 se asigură că 
terenurile care erau pajiști permanente la 
1 mai 2004 sunt întreținute ca pajiști 
permanente în limitele definite. Bulgaria 

eliminat
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și România se asigură că terenurile 
utilizate ca pajiști permanente la 
1 ianuarie 2007 sunt întreținute ca pajiști 
permanente în limitele definite.

Or. fr

Amendamentul 591
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, în ceea ce privește anii 2014 și 
2015, normele privind ecocondiționalitatea 
trebuie să cuprindă și întreținerea pajiștilor 
permanente. Statele membre care erau 
membre ale Uniunii la 1 ianuarie 2004 se
asigură că terenurile care erau pajiști 
permanente la data prevăzută pentru 
cererile de ajutor pe suprafață pentru 
2003 sunt întreținute ca pajiști permanente 
în limitele definite. Statele membre care 
au devenit membre ale Uniunii în 2004 se 
asigură că terenurile care erau pajiști
permanente la 1 mai 2004 sunt întreținute
ca pajiști permanente în limitele definite.
Bulgaria și România se asigură că 
terenurile utilizate ca pajiști permanente la 
1 ianuarie 2007 sunt întreținute ca pajiști 
permanente în limitele definite.

Normele privind ecocondiționalitatea 
trebuie să cuprindă și întreținerea pajiștilor 
permanente astfel cum sunt definite la 
articolul 4 alineatul (1) litera (h) din 
Regulamentul (UE) nr. DP/2012. Statele 
membre se asigură că terenurile care erau 
utilizate fără întrerupere ca pajiști
începând cu 1 ianuarie 2007 sunt 
clasificate ca pajiști permanente. Fermierii 
întrețin ca pajiști permanente suprafețele 
din exploatațiile lor declarate ca atare în 
cererea făcută în conformitate cu 
articolul 73 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. HZR/2012 pentru 
anul de cerere 2014, denumite în 
continuare „zone de referință din pajiști 
permanente”.

Or. en

Amendamentul 592
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 5



AM\910034RO.doc 95/188 PE494.482v02-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, în ceea ce privește anii 2014 și 
2015, normele privind ecocondiționalitatea 
trebuie să cuprindă și întreținerea pășunilor 
permanente. Statele membre care erau 
membre ale Uniunii la 1 ianuarie 2004 se 
asigură că terenurile care erau pășuni 
permanente la data prevăzută pentru 
cererile de ajutor pe suprafață pentru 2003 
sunt întreținute ca pășuni permanente în 
limitele definite. Statele membre care au 
devenit membre ale Uniunii în 2004 se 
asigură că terenurile care erau pășuni 
permanente la 1 mai 2004 sunt întreținute 
ca pășuni permanente în limitele definite. 
Bulgaria și România se asigură că 
terenurile utilizate ca pășuni permanente la 
1 ianuarie 2007 sunt întreținute ca pășuni 
permanente în limitele definite.

În plus, în ceea ce privește anii 2014 și 
2015, normele privind ecocondiționalitatea 
trebuie să cuprindă și întreținerea pășunilor 
permanente. Statele membre care erau 
membre ale Uniunii la 1 ianuarie 2004 se 
asigură că terenurile care erau pășuni 
permanente la data prevăzută pentru 
cererile de ajutor pe suprafață pentru 2003 
sunt întreținute ca pășuni permanente în 
limitele definite stabilite de statul 
membru. Statele membre care au devenit 
membre ale Uniunii în 2004 se asigură că 
terenurile care erau pajiști permanente la 
1 mai 2004 sunt întreținute ca pajiști 
permanente în limitele definite stabilite de 
statul membru. Bulgaria și România se 
asigură că terenurile utilizate ca pajiști 
permanente la 1 ianuarie 2007 sunt 
întreținute ca pajiști permanente în limitele 
definite stabilite de statul membru.

Or. en

Amendamentul 593
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 93 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Paragraful precedent nu se aplică 
pajiștilor permanente care urmează să fie 
împădurite, dacă împădurirea este 
compatibilă cu mediul și dacă sunt 
excluse plantările de brazi de Crăciun și 
de specii cu creștere rapidă cultivate pe 
termen scurt.

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 594
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Paragraful precedent nu se aplică pajiștilor 
permanente care urmează să fie împădurite,
dacă împădurirea este compatibilă cu 
mediul și dacă sunt excluse plantările de 
brazi de Crăciun și de specii cu creștere 
rapidă cultivate pe termen scurt.

Paragraful precedent nu se aplică pășunilor 
permanente care urmează să fie împădurite, 
dacă împădurirea este compatibilă cu 
mediul și dacă sunt excluse plantările de 
brazi de Crăciun.

Or. en

Amendamentul 595
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a se ține cont de elementele din 
cele două paragrafe precedente, se 
deleagă Comisiei competența de a adopta 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 111 care să conțină norme 
referitoare la întreținerea pajiștilor 
permanente, mai ales pentru a se asigura 
că sunt luate măsuri la nivelul fermierilor 
în vederea întreținerii pajiștilor 
permanente, inclusiv obligații individuale 
care să fie respectate, precum obligația de 
reconvertire a unor suprafețe în pajiști 
permanente atunci când se constată că 
scade proporția terenurilor cu pajiști 
permanente.

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 596
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare, fermierii sunt autorizați să 
transforme cel mult 10 % din suprafețele 
lor de referință pe care trebuie să le 
întrețină. Limita respectivă nu se aplică în 
caz de forță majoră sau în circumstanțe 
excepționale.

Or. en

Amendamentul 597
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mai mult decât atât, prin acte de punere 
în aplicare, Comisia adoptă metodele de 
determinare a raportului care trebuie 
menținut între pajiștile permanente și 
terenurile agricole. Respectivele acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 112 alineatul (3).

eliminat

Or. fr

Amendamentul 598
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Mai mult decât atât, prin acte de punere 
în aplicare, Comisia adoptă metodele de 
determinare a raportului care trebuie 
menținut între pajiștile permanente și 
terenurile agricole. Respectivele acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 112 alineatul (3).

eliminat

Or. en

Amendamentul 599
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mai mult decât atât, prin acte de punere în 
aplicare, Comisia adoptă metodele de 
determinare a raportului care trebuie 
menținut între pajiștile permanente și 
terenurile agricole. Respectivele acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 112 alineatul (3).

Mai mult decât atât, se deleagă Comisiei 
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 111 pentru a 
stabili metodele de determinare a 
raportului care trebuie menținut între 
pajiștile permanente și terenurile agricole.

Or. de

Amendamentul 600
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare, fermierii care întrețin cel 
puțin 70 % din suprafața exploatației lor 
în 2014 ca „pajiști permanente” și 
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„pășuni sau alte furaje” astfel cum sunt 
definite la articolul 4 alineatul (1) 
litera (h) din Regulamentul (UE) 
nr. DP/2012, denumite în continuare 
„suprafețe de referință din suprafața 
totală de pajiște”, trebuie să mențină 
același număr de hectare de pajiști ca 
suprafața lor de referință din suprafața 
totală de pajiște. Fermierii pot să 
transforme maximum 5 % din suprafețele 
lor de referință pe care trebuie să le 
mențină. Limita respectivă nu se aplică în 
caz de forță majoră sau în circumstanțe 
excepționale.

Or. en

Amendamentul 601
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a asigura un sistem de 
ecocondiționalitate mai simplu cu cerințe 
mai puține și mai bine direcționate, 
Comisia, nu mai târziu de sfârșitul anului 
2013, prezintă un raport Parlamentului și 
Consiliului împreună cu propunerile 
necesare pentru a reduce numărul 
normelor din anexa II cu 25 %. Celelalte 
norme ar trebui să fie evaluate în legătură 
cu relevanța, importanța și caracterul 
măsurabil.

Or. en

Justificare

Sistemul de ecocondiționalitate continuă să pună piedici fermierilor. Atât în termeni de 
număr de norme, cât și în termeni de relevanță și importanță, acesta este cazul fermierilor și 
al societății. Mai mult, ca și consecință a mai multor norme distincte, ar putea fi dificil pentru 
fermierul individual să știe dacă încalcă sau nu o normă. Pentru a avea un sistem de 
ecocondiționalitate mai credibil, Comisiei ar trebui să i se solicite să înainteze propuneri 
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pentru a limita numărul de norme, dar și să evalueze celelalte norme în termeni de relevanță, 
importanță și caracter măsurabil.

Amendamentul 602
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 94 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că toate 
suprafețele agricole, inclusiv cele care nu 
mai sunt exploatate pentru producție, sunt 
menținute în bune condiții agricole și de 
mediu. Statele membre definesc, la nivel 
național sau regional, standarde minime 
pentru beneficiari în ceea ce privește 
bunele condiții agricole și de mediu, pe 
baza anexei II, ținând seama de 
caracteristicile specifice ale suprafețelor în 
cauză, inclusiv de condițiile pedologice și 
climatice, de sistemele agricole existente, 
de utilizarea terenurilor, de rotația 
culturilor, de practicile agricole și de 
structurile fermelor. Statele membre nu 
definesc cerințe minime care nu sunt 
stabilite în anexa II.

Statele membre se asigură că toate 
suprafețele agricole, inclusiv cele care nu 
mai sunt exploatate pentru producție, sunt 
menținute în bune condiții agricole și de 
mediu. Statele membre definesc, la nivel 
național sau regional, standarde minime 
pentru beneficiari în ceea ce privește 
bunele condiții agricole și de mediu, pe 
baza anexei II, ținând seama de 
caracteristicile specifice ale suprafețelor în 
cauză, inclusiv de condițiile pedologice și 
climatice, de sistemele agricole existente, 
de utilizarea terenurilor, de rotația 
culturilor, de practicile agricole și de 
structurile fermelor.

Or. en

Justificare

Statele membre/regiunile ar trebui să adauge norme care să fie adecvate pentru sistemele lor 
agricole, în spiritul subsidiarității și al dreptului de a solicita un mediu curat și sigur după 
principiul anterior: nu ar trebui să existe o uniformizare la nivel superior.

Amendamentul 603
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Articolul 94 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că toate 
suprafețele agricole, inclusiv cele care nu 
mai sunt exploatate pentru producție, sunt 
menținute în bune condiții agricole și de 
mediu. Statele membre definesc, la nivel 
național sau regional, standarde minime 
pentru beneficiari în ceea ce privește 
bunele condiții agricole și de mediu, pe 
baza anexei II, ținând seama de 
caracteristicile specifice ale suprafețelor în 
cauză, inclusiv de condițiile pedologice și 
climatice, de sistemele agricole existente, 
de utilizarea terenurilor, de rotația 
culturilor, de practicile agricole și de 
structurile fermelor. Statele membre nu 
definesc cerințe minime care nu sunt 
stabilite în anexa II.

Statele membre se asigură că toate 
suprafețele agricole, inclusiv cele care nu
mai sunt exploatate pentru producție, sunt 
menținute în bune condiții agricole și de 
mediu. Statele membre promovează în 
special crearea de suprafețe împădurite și 
de sisteme agroforestiere în zonele care 
nu sunt utilizate încă pentru producție. 
Statele membre definesc, la nivel național 
sau regional, standarde minime pentru 
beneficiari în ceea ce privește bunele 
condiții agricole și de mediu, pe baza 
anexei II, ținând seama de caracteristicile 
specifice ale suprafețelor în cauză, inclusiv 
de condițiile pedologice și climatice, de 
sistemele agricole existente, de utilizarea 
terenurilor, de rotația culturilor, de 
practicile agricole și de structurile 
fermelor. Statele membre nu definesc 
cerințe minime care nu sunt stabilite în 
anexa II.

Or. pl

Amendamentul 604
Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 94 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că toate 
suprafețele agricole, inclusiv cele care nu 
mai sunt exploatate pentru producție, sunt 
menținute în bune condiții agricole și de 
mediu. Statele membre definesc, la nivel 
național sau regional, standarde minime 
pentru beneficiari în ceea ce privește 
bunele condiții agricole și de mediu, pe 
baza anexei II, ținând seama de 
caracteristicile specifice ale suprafețelor în 
cauză, inclusiv de condițiile pedologice și 

Statele membre se asigură că toate 
suprafețele agricole, inclusiv cele care nu 
mai sunt exploatate pentru producție, sunt 
menținute în bune condiții agricole și de 
mediu. Statele membre definesc, la nivel 
național sau regional, standarde minime 
pentru beneficiari în ceea ce privește 
bunele condiții agricole și de mediu, pe 
baza anexei II, ținând seama de 
caracteristicile specifice ale suprafețelor în 
cauză, inclusiv de condițiile pedologice și 
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climatice, de sistemele agricole existente, 
de utilizarea terenurilor, de rotația 
culturilor, de practicile agricole și de 
structurile fermelor. Statele membre nu 
definesc cerințe minime care nu sunt 
stabilite în anexa II.

climatice, de sistemele agricole existente, 
de utilizarea terenurilor, de rotația 
culturilor, de practicile agricole și de 
structurile fermelor. Statele membre nu 
definesc cerințe minime care nu sunt 
stabilite în anexa II, cu excepția cazului în 
care efectul combinat al acestor cerințe 
minime și al practicilor agricole benefice 
climatului și mediului astfel cum sunt 
prevăzute la titlul III capitolul II din 
Regulamentului (UE) nr. xxx/xxx [DP] 
sunt insuficiente pentru a cuprinde 
cerințele minime definite anterior de un 
stat membru înainte de 1 ianuarie 2014. 
În aceste cazuri, un stat membru în cauză 
trebuie să definească aceste standarde ca 
fiind necesare pentru a se asigura că nu 
există niciun regres al cerințelor. 

Or. en

Justificare

Odată cu reforma anterioară privind controlul sănătății, este necesară o dispoziție privind 
protecția, pentru a se asigura că schimbările asupra condițiilor de mediu anexate la plățile 
din pilonul 1 nu au ca risc revenirea standardelor la un nivel inferior care este aplicat în 
prezent în orice stat membru, reducând mai curând linia de bază peste care plățile de 
agromediu și climatice pot fi efectuate, decât respectând obiectivul propus de ridicare a 
acesteia.

Amendamentul 605
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 94 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că toate 
suprafețele agricole, inclusiv cele care nu 
mai sunt exploatate pentru producție, sunt 
menținute în bune condiții agricole și de 
mediu. Statele membre definesc, la nivel 
național sau regional, standarde minime 
pentru beneficiari în ceea ce privește 
bunele condiții agricole și de mediu, pe 

Statele membre se asigură că toate 
suprafețele agricole, inclusiv cele care nu 
mai sunt exploatate pentru producție, sunt 
menținute în bune condiții agricole și de 
mediu.
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baza anexei II, ținând seama de 
caracteristicile specifice ale suprafețelor în 
cauză, inclusiv de condițiile pedologice și 
climatice, de sistemele agricole existente, 
de utilizarea terenurilor, de rotația 
culturilor, de practicile agricole și de 
structurile fermelor. Statele membre nu 
definesc cerințe minime care nu sunt 
stabilite în anexa II.

Suprafața agricolă pe care nu s-a aplicat 
prima agricolă deoarece a dobândit o 
stare naturală cu un nivel mai mare de 
biodiversitate nu ar trebui păstrată într-o 
condiție astfel cum este prevăzută în 
regulamentul național și ar trebui să fie 
exceptată de la cerințele de menținere a 
suprafeței în bune condiții agricole și de 
mediu.
Suprafețele retrase temporar din circuitul 
agricol, în conformitate cu articolele 22, 
23 și 24 din Regulamentul (CE) 
nr. 1257/1999, cu articolul 39 din 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 și cu 
articolul 29 din Regulamentul (UE) 
nr. […] [RDR] sunt considerate ca fiind 
păstrate în bune condiții agricole și de 
mediu dacă obligațiile din acordul de 
agromediu sunt îndeplinite. Pentru a evita 
dubla sancționare, neglijarea obligațiilor 
din acordul de agromediu nu pot conduce 
la reducerea sprijinului ca urmare a 
articolului 94 actual sub forma stabilită la 
articolul 99 din prezentul regulament.
Statele membre definesc, la nivel național 
sau regional, standarde minime pentru 
beneficiari în ceea ce privește bunele 
condiții agricole și de mediu, pe baza 
anexei II, ținând seama de caracteristicile 
specifice ale suprafețelor în cauză, inclusiv 
de condițiile pedologice și climatice, de 
sistemele agricole existente, de utilizarea 
terenurilor, de rotația culturilor, de 
practicile agricole și de structurile 
fermelor. Statele membre nu definesc 
cerințe minime care nu sunt stabilite în 
anexa II.
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Or. en

Justificare

Suprafețele neeligibile pentru plata de bază nu ar trebui să fie supuse solicitărilor privind 
buna condiție agricolă și de mediu.

Amendamentul 606
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 94 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că toate 
suprafețele agricole, inclusiv cele care nu 
mai sunt exploatate pentru producție, sunt 
menținute în bune condiții agricole și de 
mediu. Statele membre definesc, la nivel 
național sau regional, standarde minime 
pentru beneficiari în ceea ce privește 
bunele condiții agricole și de mediu, pe 
baza anexei II, ținând seama de 
caracteristicile specifice ale suprafețelor în 
cauză, inclusiv de condițiile pedologice și 
climatice, de sistemele agricole existente, 
de utilizarea terenurilor, de rotația 
culturilor, de practicile agricole și de 
structurile fermelor. Statele membre nu 
definesc cerințe minime care nu sunt 
stabilite în anexa II.

Statele membre se asigură că toate 
suprafețele agricole, inclusiv cele care nu 
mai sunt exploatate pentru producție, sunt 
menținute în bune condiții agricole și de 
mediu. Statele membre specifică, la nivel 
național sau regional, sfera de aplicare a 
controalelor beneficiarilor pe baza unui 
set de cerințe comune pentru standardele 
în ceea ce privește bunele condiții agricole 
și de mediu, astfel cum sunt prevăzute la 
articolul 93, ținând seama de 
caracteristicile specifice ale suprafețelor în 
cauză, inclusiv de condițiile pedologice și 
climatice, de sistemele agricole existente, 
de utilizarea terenurilor, de rotația 
culturilor, de practicile agricole și de 
structurile fermelor. Statele membre nu 
definesc cerințe minime care nu sunt 
stabilite în anexa II.

Or. en

Amendamentul 607
Jim Higgins, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 96 – alineatul 1 – paragraful 3



AM\910034RO.doc 105/188 PE494.482v02-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sistemele respective, în special sistemul de 
identificare și de înregistrare a animalelor 
instituit în conformitate cu 
Directiva 2008/71/CE a Consiliului din 
15 iulie 2008 privind identificarea și 
înregistrarea porcinelor46 și cu 
Regulamentele (CE) nr. 1760/2000 și 
(CE) nr. 21/2004, trebuie să fie 
compatibile cu sistemul integrat 
menționat în titlul V capitolul II din 
prezentul regulament.

eliminat

Or. en

Justificare

Având în vedere complicațiile punerii în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 21/2004, acesta 
nu trebuie să facă parte din sistemul integrat de gestionare și control.

Amendamentul 608
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 96 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Controalele cerințelor, standardelor, 
actelor sau a domeniilor de 
ecocondiționalitate pot lua în considerare 
următorii factori:
- participarea fermierilor la sistemul de 
consiliere agricolă prevăzut în titlul III 
din prezentul regulament;
- participarea fermierilor la sistemul de 
certificare, dacă acoperă cerințele și 
standardele vizate.

Or. fr
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Amendamentul 609
Julie Girling, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 96 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre efectuează controale la 
fața locului pentru a verifica dacă un 
beneficiar respectă obligațiile stabilite în 
prezentul titlu.

(3) Statele membre efectuează controale la 
fața locului pentru a verifica dacă un 
beneficiar respectă obligațiile stabilite în 
prezentul titlu. Statele membre depun un 
raport anual cu privire la punerea în 
aplicare și rezultatele măsurilor de 
ecocondiționalitate și de ecologizare. 
Comisia Europeană depune un raport 
anual la Parlamentul European în ceea 
ce privește efectele acestor măsuri asupra 
producției agricole și asupra impactului
lor asupra mediului în statele membre.

Or. en

Justificare

Deoarece „ecologizarea” va fi un element nou de luat în considerare conform normelor de 
ecocondiționalitate, este oportun să fie revizuită coerența acestora și să i se ofere un feedback 
Parlamentului European în această privință de către Comisie. Aceasta este în concordanță cu 
adăugarea considerentului 57a (nou).

Amendamentul 610
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 96 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre efectuează controale la 
fața locului pentru a verifica dacă un 
beneficiar respectă obligațiile stabilite în 
prezentul titlu.

(3) Statele membre trimit un aviz adecvat 
de inspecție atunci când efectuează 
controale pentru a verifica dacă un 
beneficiar respectă obligațiile stabilite în 
prezentul titlu.

Or. en
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Amendamentul 611
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 96 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre raportează anual cu 
privire la punerea în aplicare și 
rezultatele controalelor măsurilor de 
ecocondiționalitate și de ecologizare 
Comisiei Europene, care depune un 
raport anual la Parlamentul European 
privind eficacitatea unui stat membru sau 
a măsurilor regionale de abordare pe 
termen lung a provocărilor de 
sustenabilitate în agricultură.

Or. en

Amendamentul 612
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 96 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin acte de punere în aplicare, Comisia 
adoptă norme privind efectuarea 
controalelor în vederea verificării 
respectării obligațiilor menționate în 
prezentul titlu.

Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 111 pentru a stabili normele
privind efectuarea controalelor în vederea 
verificării respectării obligațiilor 
menționate în prezentul titlu.

Or. de

Amendamentul 613
Hans-Peter Mayer
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Propunere de regulament
Articolul 96 – alineatul 4 – paragraful 2

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 614
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 96 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
111 privind normele comune și 
standardizate privind controalele și 
ecocondiționalitatea.

Or. fr

Amendamentul 615
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 97 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Penalitatea prevăzută la articolul 91 se 
aplică atunci când nu sunt respectate 
normele privind ecocondiționalitatea, în 
orice moment în cursul unui an 
calendaristic (denumit în continuare „anul 
calendaristic în cauză”), și când 
neconformitatea în cauză îi poate fi
imputată beneficiarului care a depus 

Penalitatea prevăzută la articolul 91 se 
aplică atunci când nu sunt respectate 
normele privind ecocondiționalitatea, în 
orice moment în cursul unui an 
calendaristic (denumit în continuare „anul 
calendaristic în cauză”), și când 
neconformitatea în cauză este rezultatul 
unui act intenționat sau al unei omisiuni 
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cererea de ajutor sau de plată în anul 
calendaristic în cauză.

care este imputată direct beneficiarului 
care a depus cererea de ajutor sau de plată 
în anul calendaristic în cauză.

Or. en

Justificare

Conducerea ar trebui să evalueze dacă neconformitatea în cauză este intenționată sau nu.

Amendamentul 616
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 97 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Penalitatea prevăzută la articolul 91 se 
aplică atunci când nu sunt respectate 
normele privind ecocondiționalitatea, în 
orice moment în cursul unui an 
calendaristic (denumit în continuare „anul 
calendaristic în cauză”), și când 
neconformitatea în cauză îi poate fi 
imputată beneficiarului care a depus 
cererea de ajutor sau de plată în anul 
calendaristic în cauză.

Fără a se aduce atingere articolului 91 
alineatul (2) litera (a), penalitatea
prevăzută la articolul 91 se aplică atunci 
când nu sunt respectate normele privind 
ecocondiționalitatea, în orice moment în 
cursul unui an calendaristic (denumit în 
continuare „anul calendaristic în cauză”), și 
când neconformitatea în cauză îi poate fi 
imputată direct beneficiarului care a depus 
cererea de ajutor sau de plată în anul 
calendaristic în cauză.

Or. en

Justificare

Aceasta este o modificare rezultată ca urmare a modificării de propunere a unui sistem de 
avertizare timpurie privind ecocondiționalitatea. Adăugarea cuvântului „direct” este o 
problemă de consistență cu exprimarea de la articolul 91.

Amendamentul 617
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Articolul 97 – alineatul 3 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care un stat membru decide să 
utilizeze opțiunea prevăzută la primul 
paragraf, autoritatea competentă 
întreprinde în anul următor, pentru un 
eșantion de beneficiari, acțiunile necesare 
pentru a se verifica dacă beneficiarul a 
remediat constatările de neconformitate 
în cauză. Constatările și obligația de a 
întreprinde o acțiune corectivă sunt 
notificate beneficiarului.

eliminat

Or. pl

Justificare

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

Amendamentul 618
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 97 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care un stat membru decide să 
utilizeze opțiunea prevăzută la primul 
paragraf, autoritatea competentă 
întreprinde în anul următor, pentru un 
eșantion de beneficiari, acțiunile necesare 
pentru a verifica dacă beneficiarul a 
remediat constatările de neconformitate 
în cauză. Constatările și obligația de a 
întreprinde o acțiune corectivă sunt 
notificate beneficiarului.

eliminat

Or. en

Justificare

În opinia noastră, o soluție bună propusă de Comisia Europeană este de a anula controalele 
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de urmărire în caz de încălcări minore. Totuși, în ceea ce privește soluția constând în 
limitarea controalelor care se află sub rezerva normei de minimis pentru un grup ales de 
beneficiari (eșantion), considerăm că simplificarea ar trebui să implice anularea completă a 
controalelor privind încălcările repetate sub rezerva normei de minimis.

Amendamentul 619
George Lyon, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 98 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 98a
Criterii generale de gradare a 

penalităților
În sensul gradării sumelor la care se face 
referire la articolul 99, se aplică 
următoarele criterii:
- „Gravitatea” neconformității depinde, în 
special, de importanța consecințelor 
neconformității, și anume a riscului pe 
care îl implică pentru fondul UE în cauză 
și ținând cont în mod constant de 
obiectivele cerinței sau a standardului 
vizat;
- „Amploarea” unui caz de 
neconformitate este determinată ținând 
cont, în special, de impactul 
neconformității, care poate fi extins sau 
limitat la exploatația respectivă;
- pentru a determina „durata” 
neconformității, autoritatea competentă 
ține cont, în special, de intervalul de timp 
estimat cât durează efectele sau 
potențialul de încetare a efectelor 
respective prin mijloace rezonabile; 
- „Repetarea” neconformității înseamnă 
că nerespectarea aceleiași cerințe, 
aceluiași standard sau aceleiași obligații 
este determinată mai mult de o dată într-o 
perioadă consecutivă de trei ani 
calendaristici, cu condiția ca beneficiarul 
să fie informat cu privire la o 
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neconformitate anterioară și, atunci când 
este posibil, să fi avut posibilitatea de a 
lua măsurile necesare pentru a înceta 
neconformitatea anterioară;

Or. en

Justificare

Principiile generale ale sancțiunilor ar trebui să se regăsească în actul de bază. Acesta a fost 
eliminat din articolul 47 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 al Comisiei (norme de punere 
în aplicare).

Amendamentul 620
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Articolul 99 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Calcularea penalității Calcularea sancțiunii financiare

Or. ro

Justificare

Amendament lingvistic, a se aplica întregului articol.

Amendamentul 621
George Lyon, Anne E. Jensen, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 99 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru calcularea reducerilor și a 
excluderilor respective, se ține seama de 
gravitatea, amploarea, persistența și 
repetarea neconformității constatate, 
precum și de criteriile stabilite la alineatele 
(2), (3) și (4).

Pentru calcularea reducerilor și a 
excluderilor proporționale respective, se 
ține seama de gravitatea și natura 
încălcării constatate pentru a determina
gravitatea, amploarea, persistența și 
repetarea neconformității constatate, astfel 
cum sunt definite la articolul 99 litera (a), 
precum și de criteriile stabilite la alineatele 
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(2), (3) și (4).

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul prin care se instituie un articol 99a nou.

Amendamentul 622
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 99 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prin derogare de la primul alineat, 
reducerile sau excluderile apărute ca 
urmare a deficiențelor de 
ecocondiționalitate în ceea ce privește 
măsurile prevăzute la articolele 29, 30 și 
31 din Regulamentul (UE) nr. … [RDR] 
privesc doar sumele alocate conform 
acestor măsuri.

Or. fr

Amendamentul 623
Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Articolul 99 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În caz de nerespectare datorată 
neglijenței, procentul reducerii este de 
maximum 5 %, iar în caz de 
neconformitate repetată, de 
maximum 15 %.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 624
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 99 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În caz de nerespectare datorată neglijenței, 
procentul reducerii este de maximum 5 %, 
iar în caz de neconformitate repetată, de 
maximum 15 %.

(2) În caz de nerespectare datorată 
neglijenței, procentul reducerii este de 
maximum 5 % sau 2 000 EUR iar în caz de 
neconformitate repetată, de 
maximum 10 % sau 4 000 EUR.

Or. en

Justificare

Fundamentarea unui sistem de ecocondiționalitate doar pe o reducere procentuală a 
sprijinului nu este proporțională. Se pot acorda reduceri foarte mari ale sprijinului pentru 
neconformități foarte mici dacă sunt realizate de un fermier mare. În plus, o încălcare 
similară efectuată de doi fermieri diferiți nu conduce la aceeași valoare a reducerii 
sprijinului. Valoarea reducerii sprijinului va depinde de faptul dacă fermierul este un fermier 
mic, care primește doar câteva subvenții, sau un fermier mare, care primește subvenții cu o 
valoare mare. În plus, toate neconformitățile mai puțin severe ar trebui să poată fi 
considerate minore. Astfel va crește semnificativ proporționalitatea.

Amendamentul 625
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 99 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În caz de nerespectare datorată neglijenței, 
procentul reducerii este de maximum 5 %, 
iar în caz de neconformitate repetată, de 
maximum 15 %.

În caz de nerespectare datorată neglijenței, 
procentul reducerii este de maximum 5 %, 
iar în caz de neconformitate repetată, de 
maximum 15 %, cu excepția cazului în 
care există o gravitate extremă, caz în 
care nu poate fi mai mic de 20 % și poate 
ajunge să implice excluderea totală a 
unuia sau a mai multor regimuri de 
ajutor și să se aplice pe durata unuia sau 
a mai multor ani calendaristici.
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Or. es

Justificare

Se considera oportun să se elimine alineatul (3) pentru cazurile de neconformitate deliberată, 
fiind extrem de complex din punct de vedere juridic să se demonstreze că fermierul a acționat 
în mod deliberat sau intenționat. De aceea, se propune înlocuirea acestui tip de nerespectare 
cu una legată de o neglijență majoră, incluzându-l la alineatul (2) și păstrând aceleași 
penalizări cu cele prevăzute la alineatul (3).

Amendamentul 626
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 99 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În caz de nerespectare datorată neglijenței, 
procentul reducerii este de maximum 5 %, 
iar în caz de neconformitate repetată, de 
maximum 15 %.

În caz de nerespectare datorată neglijenței, 
procentul reducerii este de maximum 5 %, 
iar în caz de neconformitate repetată, de 
maximum 15 %, cu excepția cazului în 
care există o gravitate extremă, caz în 
care nu poate fi mai mic de 20 % și poate 
ajunge să implice excluderea totală a 
unuia sau a mai multor regimuri de 
ajutor și să se aplice pe durata unuia sau 
a mai multor ani calendaristici.

Or. es

Justificare

Este de preferat să se elimine alineatul (3) pentru cazurile de neconformitate deliberată, fiind 
extrem de complex din punct de vedere juridic să se demonstreze că fermierul a săvârșit o 
infracțiune în mod deliberat. De aceea, se propune înlocuirea acestui tip de nerespectare cu 
una legată de o neglijență majoră, incluzându-l la alineatul (2) și păstrând aceleași 
penalizări cu cele prevăzute la alineatul (3).

Amendamentul 627
Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Articolul 99 – alineatul 2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În circumstanțe justificate în mod 
corespunzător, statele membre pot decide 
să nu aplice nicio reducere în cazul în care, 
având în vedere gravitatea, amploarea și 
durata, un caz de neconformitate trebuie 
considerat minor. Totuși, cazurile de 
neconformitate care constituie un risc 
direct pentru sănătatea publică sau pentru 
sănătatea animalelor nu sunt considerate 
minore. Constatările și obligația de a 
întreprinde o acțiune corectivă sunt 
notificate beneficiarului.

În circumstanțe justificate în mod 
corespunzător, statele membre pot decide 
să nu aplice nicio reducere în cazul în care, 
având în vedere gravitatea, amploarea și 
durata, un caz de neconformitate trebuie 
considerat minor. Totuși, cazurile de 
neconformitate care constituie un risc 
direct pentru sănătatea publică sau pentru 
sănătatea animalelor sau bunăstarea 
animalelor nu sunt considerate minore. 
Constatările și obligația de a întreprinde o 
acțiune corectivă sunt notificate 
beneficiarului.

Or. en

Amendamentul 628
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 99 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În circumstanțe justificate în mod 
corespunzător, statele membre pot decide 
să nu aplice nicio reducere în cazul în care, 
având în vedere gravitatea, amploarea și 
durata, un caz de neconformitate trebuie 
considerat minor. Totuși, cazurile de 
neconformitate care constituie un risc 
direct pentru sănătatea publică sau pentru 
sănătatea animalelor nu sunt considerate 
minore. Constatările și obligația de a 
întreprinde o acțiune corectivă sunt 
notificate beneficiarului.

În circumstanțe justificate în mod 
corespunzător, statele membre pot decide
să nu aplice nicio reducere în cazul în care, 
având în vedere gravitatea, amploarea și 
durata, un caz de neconformitate trebuie 
considerat minor. Totuși, cazurile de 
neconformitate care constituie un risc 
direct pentru sănătatea publică sau pentru 
sănătatea animalelor nu sunt considerate 
minore. Încălcările minore ale sistemelor 
de identificare și înregistrare a animalelor 
menționate în anexa II, SMR 7 și SMR 8, 
nu trebuie considerate ca fiind un risc 
direct asupra sănătății publice sau a 
animalelor. Constatările și obligația de a 
întreprinde o acțiune corectivă sunt 
notificate beneficiarului.

Or. en
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Amendamentul 629
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 99 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În circumstanțe justificate în mod 
corespunzător, statele membre pot decide 
să nu aplice nicio reducere în cazul în care, 
având în vedere gravitatea, amploarea și 
durata, un caz de neconformitate trebuie 
considerat minor. Totuși, cazurile de 
neconformitate care constituie un risc 
direct pentru sănătatea publică sau pentru 
sănătatea animalelor nu sunt considerate 
minore. Constatările și obligația de a 
întreprinde o acțiune corectivă sunt 
notificate beneficiarului.

În circumstanțe justificate în mod 
corespunzător, statele membre pot decide 
să nu aplice nicio reducere în cazul în care, 
având în vedere gravitatea, amploarea și 
durata, un caz de neconformitate trebuie 
considerat minor. Constatările și obligația 
de a întreprinde o acțiune corectivă sunt 
notificate beneficiarului.

Or. en

Amendamentul 630
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 99 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul unei neconformități 
deliberate, în principiu, procentul 
reducerii este de minimum 20 % și se 
poate ajunge până la excluderea totală 
din una sau mai multe scheme de ajutor și 
se poate aplica pentru unul sau mai mulți 
ani calendaristici.

eliminat

Or. es

Justificare

Este de preferat să se elimine alineatul (3) pentru cazurile de neconformitate deliberată, fiind 
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extrem de complex din punct de vedere juridic să se demonstreze că fermierul a săvârșit o 
infracțiune în mod deliberat. De aceea, se propune înlocuirea acestui tip de nerespectare cu 
una legată de o neglijență majoră, incluzându-l la alineatul (2) și păstrând aceleași 
penalizări cu cele prevăzute la alineatul (3).

Amendamentul 631
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 99 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul unei neconformități 
deliberate, în principiu, procentul 
reducerii este de minimum 20 % și se 
poate ajunge până la excluderea totală 
din una sau mai multe scheme de ajutor și 
se poate aplica pentru unul sau mai mulți 
ani calendaristici.

eliminat

Or. es

Justificare

Se considera oportun să se elimine alineatul (3) pentru cazurile de neconformitate deliberată, 
fiind extrem de complex din punct de vedere juridic că fermierul a acționat în mod deliberat 
sau deliberat. De aceea, se propune înlocuirea acestui tip de nerespectare cu una legată de o 
neglijență majoră, incluzându-l la alineatul (2) și păstrând aceleași penalizări cu cele 
prevăzute la alineatul (3).

Amendamentul 632
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 99 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul unei neconformități deliberate,
în principiu, procentul reducerii este de 
minimum 20 % și se poate ajunge până la 
excluderea totală din una sau mai multe 

(3) În cazul unei neconformități deliberate,
procentul reducerii este de minimum 20 % 
și se poate ajunge până la excluderea totală 
din una sau mai multe scheme de ajutor și 
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scheme de ajutor și se poate aplica pentru 
unul sau mai mulți ani calendaristici.

se poate aplica pentru unul sau mai mulți 
ani calendaristici. Neconformitatea 
repetată care apare după ce un beneficiar 
a fost avertizat sau sancționat este 
considerată ca fiind gravă și 
neintenționată. 

Or. en

Justificare

Dacă un fermier a fost avertizat sau i s-a redus dreptul la plată în anii anteriori pentru o 
încălcare repetată (de exemplu, de mediu), dacă fermierul înțelege cauza și efectul sau a avut 
ocazia de a găsi o soluție și, cu toate acesta, a repetat încălcările care au loc cu știința sa, 
prin urmare, aceasta sunt atât grave, cât și intenționate. Dispozițiile privind penalitățile 
trebuie să fie cât mai clare posibil, astfel încât declarațiile precum „în principiu” să fie 
evitate, în caz contrar, în momentul punerii în aplicare vor apărea discordanțe.

Amendamentul 633
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 99 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul unei neconformități deliberate, 
în principiu, procentul reducerii este de 
minimum 20 % și se poate ajunge până la 
excluderea totală din una sau mai multe 
scheme de ajutor și se poate aplica pentru 
unul sau mai mulți ani calendaristici.

(3) În cazul unei neconformități „grave”, 
în principiu, procentul reducerii este de 
minimum 20 % și se poate ajunge până la 
excluderea totală din una sau mai multe 
scheme de ajutor și se poate aplica pentru 
unul sau mai mulți ani calendaristici.

Or. en

Justificare

Auditorii întâmpină dificultăți în determinarea caracterului deliberat al neconformităților. 
Gravitatea este un criteriu mult mai obiectiv pe care departamentele de audit l-ar putea 
utiliza într-un mod fiabil. (Propunerea raportorului de a o schimba în „neglijență gravă” este 
problematică deoarece acest termen nu este definit nicăieri.)

Amendamentul 634
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Propunere de regulament
Articolul 99 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul unei neconformități deliberate, 
în principiu, procentul reducerii este de 
minimum 20 % și se poate ajunge până la 
excluderea totală din una sau mai multe 
scheme de ajutor și se poate aplica pentru 
unul sau mai mulți ani calendaristici.

(3) În cazul unei neconformități grave, în 
principiu, procentul reducerii este de 
minimum 15 % și se poate ajunge până la 
excluderea totală din una sau mai multe 
scheme de ajutor și se poate aplica pentru 
unul sau mai mulți ani calendaristici.

Or. en

Amendamentul 635
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 99 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul unei neconformități deliberate, 
în principiu, procentul reducerii este de 
minimum 20 % și se poate ajunge până la 
excluderea totală din una sau mai multe 
scheme de ajutor și se poate aplica pentru 
unul sau mai mulți ani calendaristici.

(3) În cazul unei neconformități deliberate, 
în principiu, procentul reducerii este de 
minimum 20 % sau 8 000 EUR și se poate 
ajunge până la excluderea totală din una 
sau mai multe scheme de ajutor și se poate 
aplica pentru unul sau mai mulți ani 
calendaristici.

Or. en

Justificare

Fundamentarea unui sistem de ecocondiționalitate doar pe o reducere procentuală a 
sprijinului nu este proporțională. Se pot acorda reduceri foarte mari ale sprijinului pentru 
neconformități foarte mici dacă sunt realizate de un mare fermier. În plus, o încălcare 
similară efectuată de doi fermieri diferiți nu conduce la aceeași valoare a reducerii 
sprijinului. Valoarea reducerii sprijinului va depinde de faptul dacă fermierul este un mic 
fermier, care primește doar câteva subvenții, sau un mare fermier, care primește subvenții cu 
o valoare mare.
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Amendamentul 636
Juozas Imbrasas

Propunere de regulament
Articolul 99 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul unei neconformități deliberate, 
în principiu, procentul reducerii este de 
minimum 20 % și se poate ajunge până la 
excluderea totală din una sau mai multe 
scheme de ajutor și se poate aplica pentru 
unul sau mai mulți ani calendaristici.

(3) În cazul unei neconformități deliberate, 
în principiu, procentul plăților poate fi 
redus sau majorat în conformitate cu 
gravitatea, amploarea, durata și repetarea 
neconformității, putând ajunge până la 
excluderea totală din una sau mai multe 
scheme de ajutor și se poate aplica pentru 
unul sau mai mulți ani calendaristici.

Or. lt

Amendamentul 637
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 99 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul unei neconformități deliberate, 
în principiu, procentul reducerii este de 
minimum 20 % și se poate ajunge până la 
excluderea totală din una sau mai multe 
scheme de ajutor și se poate aplica pentru 
unul sau mai mulți ani calendaristici.

(3) În cazul unei neconformități grave, în 
principiu, procentul reducerii este de 
minimum 20 % și se poate ajunge până la 
excluderea totală din una sau mai multe 
scheme de ajutor și se poate aplica pentru 
unul sau mai mulți ani calendaristici.

Or. en

Amendamentul 638
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 99 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul unor încălcări, pe de o parte, 
grave, repetate timp de doi sau mai mulți 
ani sau care se produc nerespectând mai 
multe standarde sau cerințe din domeniile 
sănătății publice ale ecocondiționalității 
sau, pe de altă parte, dacă după evaluarea 
riscului și/sau reinspecție, ferma este 
considerată de către autoritatea 
responsabilă ca aflându-se în fața unui 
risc inerent de încălcare a standardelor de 
ecocondiționalitate, cu referire la 
sistemele agricole nesustenabile astfel 
cum sunt definite la articolul 2, 
beneficiarul în cauză este exclus 
permanent de la plățile PAC.

Or. en

Justificare

Atunci când o fermă a săvârșit mai multe încălcări în domeniul sănătății publice și a mediului 
timp de mai mulți ani, este un sistem agricol nesustenabil în mod inerent. Prin urmare, 
riscurile fermierilor care generează costuri suplimentare societății prin poluare și situații de 
criză/contaminări ale sănătății publice, ar trebui să fie excluse în permanență de la sprijinul 
finanțat din fonduri publice. Aceasta se aplică doar încălcărilor grave și costisitoare, și nu 
celor minore care decurg din pierderea câtorva crotalii, cu excepția bolii epidermice.

Amendamentul 639
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 100 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot reține 10% din 
cuantumurile rezultate din aplicarea 
reducerilor și excluderilor menționate la 
articolul 99.

Statele membre pot reține 10 % din 
cuantumurile rezultate din aplicarea 
reducerilor și excluderilor menționate la 
articolul 99 pentru a finanța obiectivele de 
mediu conform articolului 5 alineatele (4) 
și (5) din Regulamentul UE nr. [RDR] 
pentru prioritățile de dezvoltare rurală 4 
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și 5.

Or. en

Justificare

[A se vedea articolul 5 alineatele (4) și (5) din RDR și anexa IV la RDR: prioritatea 4 RD: 
ecosisteme de restocare, păstrare și consolidare care depind de agricultură și silvicultură; 
prioritatea 5 RD: promovarea eficienței resurselor și sprijinirea trecerii la o economie cu 
emisii scăzute de carbon și rezistentă la schimbările climatice în agricultură și sectoarele 
alimentare și sectorul forestier.]

Amendamentul 640
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 100 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot reține 10 % din 
cuantumurile rezultate din aplicarea 
reducerilor și excluderilor menționate la 
articolul 99.

Statele membre pot reține 25 % din
cuantumurile rezultate din aplicarea 
reducerilor și excluderilor menționate la 
articolul 99.

Or. es

Justificare

Se solicită menținerea reținerii de 25 % prevăzute de regulamentul în vigoare.

Amendamentul 641
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 100 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot reține 10% din 
cuantumurile rezultate din aplicarea 
reducerilor și excluderilor menționate la 
articolul 99.

Statele membre pot reține 25 % din 
cuantumurile rezultate din aplicarea 
reducerilor și excluderilor menționate la 
articolul 99.
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Or. es

Justificare

Trebuie să se mențină reținerea de 25 % prevăzută de regulamentul în vigoare.

Amendamentul 642
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Articolul 100 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot reține 10% din 
cuantumurile rezultate din aplicarea 
reducerilor și excluderilor menționate la 
articolul 99.

Statele membre pot reține 25 % din 
cuantumurile rezultate din aplicarea 
reducerilor și excluderilor menționate la 
articolul 99.

Or. pl

Justificare

Nu este necesară reducerea cifrei actuale de 25 % pentru reținerea cuantumurilor până la 
10 %.

Amendamentul 643
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 100 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot reține 10 % din 
cuantumurile rezultate din aplicarea 
reducerilor și excluderilor menționate la 
articolul 99.

Statele membre pot reține 25 % din 
cuantumurile rezultate din aplicarea 
reducerilor și excluderilor menționate la 
articolul 99.

Or. fr

Amendamentul 644
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
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Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 100 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot reține 10% din
cuantumurile rezultate din aplicarea 
reducerilor și excluderilor menționate la 
articolul 99.

Statele membre pot reține 25 % din 
cuantumurile rezultate din aplicarea 
reducerilor și excluderilor menționate la 
articolul 99.

Or. en

Justificare

Nu vedem niciun motiv pentru care Comisia să fi introdus această schimbare (au scăzut de la 
10 % la 25 %). În regulamentul actual [articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009] se 
permite statelor membre să păstreze 25 % din suma rezultată în urma aplicării reducerilor.

Amendamentul 645
Juozas Imbrasas

Propunere de regulament
Articolul 100 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot reține 10% din 
cuantumurile rezultate din aplicarea 
reducerilor și excluderilor menționate la 
articolul 99.

Statele membre pot reține 25 % din 
cuantumurile rezultate din aplicarea 
reducerilor și excluderilor menționate la 
articolul 99.

Or. lt

Amendamentul 646
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Articolul 100 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot utiliza procentul 
cuantumului menționat la paragraful 1 ca 
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sprijin suplimentar pentru măsurile luate 
conform unui program de dezvoltare 
rurală finanțat de FEADR în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. [...] [RDR].

Or. pl

Amendamentul 647
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 102 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) un rezumat al rezultatelor tuturor 
auditurilor și controalelor realizate 
conform calendarului și disponibile și al 
dispozițiilor detaliate stabilite în normele 
specifice ale sectorului.

(v) un rezumat anual împreună cu un cont 
al cheltuielilor FEGA și FEADR ale
rezultatelor tuturor auditurilor și 
controalelor realizate conform calendarului 
și disponibile și al dispozițiilor detaliate 
stabilite în normele specifice ale sectorului.

Or. es

Justificare

Se propune ca statisticile de control să fie prezentate o singură dată Comisiei împreună cu 
contul anual înainte de data de 1 februarie a fiecărui an. În prezent, trebuie să fie prezentate 
în termenele prevăzute de regulamentele sectoriale și, ulterior, să facă parte din procedura de 
închidere a conturilor anuale și inclusiv, cu anumite ocazii, să facă referire la cadrul de 
cercetare a lichidării de conformitate.

Amendamentul 648
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 102 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) un rezumat al rezultatelor tuturor 
auditurilor și controalelor realizate 

(v) un rezumat anual împreună cu un cont 
al cheltuielilor FEGA și FEADR ale
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conform calendarului și disponibile și al 
dispozițiilor detaliate stabilite în normele 
specifice ale sectorului.

rezultatelor tuturor auditurilor și 
controalelor realizate conform calendarului 
și disponibile și al dispozițiilor detaliate 
stabilite în normele specifice ale sectorului.

Or. es

Justificare

Statisticile de control trebuie prezentate o singură dată Comisiei împreună cu contul anual 
înainte de data de 1 februarie a fiecărui an. Având în vedere că, în prezent, sunt prezentate 
anumite termene prevăzute în regulamentele sectoriale și, ulterior, fac parte din procedura de 
închidere a conturilor anuale și inclusiv în ocazii care trebuie să facă referire la cadrul de 
cercetare a lichidării de conformitate.

Amendamentul 649
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 102 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care pentru notificarea 
Comisiei în conformitate cu prezentul 
articol sunt necesare evaluări statistice, 
Comisia furnizează statelor membre 
informațiile necesare detaliate în timp 
util, înainte de începerea perioadei în care 
acestea trebuie colectate.

Or. de

Amendamentul 650
Robert Dušek

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care o plată directă 
prevăzută de Regulamentul (UE) 
nr. DP/xxx se face către un beneficiar în 

(3) În cazul în care o plată directă 
prevăzută de Regulamentul (UE) 
nr. DP/xxx se face către un beneficiar în 
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altă monedă decât euro, statele membre 
convertesc cuantumul ajutorului exprimat 
în euro în moneda națională pe baza celui 
mai recent curs de schimb stabilit de Banca 
Centrală Europeană înaintea datei de 
1 octombrie a anului pentru care se acordă 
ajutorul.

altă monedă decât euro, statele membre 
convertesc cuantumul ajutorului exprimat 
în euro în moneda națională pe baza celui 
mai recent curs de schimb stabilit de Banca 
Centrală Europeană înaintea datei de 
1 septembrie a anului pentru care se acordă 
ajutorul.

Or. en

Amendamentul 651
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care o plată directă 
prevăzută de Regulamentul (UE) 
nr. DP/xxx se face către un beneficiar în 
altă monedă decât euro, statele membre 
convertesc cuantumul ajutorului exprimat 
în euro în moneda națională pe baza celui 
mai recent curs de schimb stabilit de Banca 
Centrală Europeană înaintea datei de 
1 octombrie a anului pentru care se acordă 
ajutorul.

(3) În cazul în care o plată directă 
prevăzută de Regulamentul (UE) 
nr. DP/xxx se face către un beneficiar în 
altă monedă decât euro, statele membre 
convertesc cuantumul ajutorului exprimat 
în euro în moneda națională pe baza celui 
mai recent curs de schimb stabilit de Banca 
Centrală Europeană înaintea datei de 
1 septembrie a anului pentru care se acordă 
ajutorul.

Or. en

Amendamentul 652
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prin derogare de la alineatul (3), 
statele membre pot transforma valoarea 
ajutorului din euro în moneda națională 
pe baza mediei celor mai recente treizeci 
de cursuri de schimb stabilite de banca 
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națională centrală a statelor membre sau 
de Banca Centrală Europeană înainte de 
1 octombrie a anului pentru care este 
acordat ajutorul.

Or. en

Justificare

Ar trebui să existe o flexibilitate mai mare în aplicarea cursurilor de schimb.

Amendamentul 653
George Lyon, Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prin derogare de la alineatul (3), 
statele membre pot transforma valoarea 
ajutorului din euro în moneda națională 
pe baza mediei celor mai recente treizeci 
de cursuri de schimb stabilite de banca 
națională centrală a statelor membre sau 
de Banca Centrală Europeană înainte de 
1 octombrie a anului pentru care este 
acordat ajutorul.

Or. en

Justificare

Aceasta va conferi o flexibilitate mai mare în aplicarea cursurilor de schimb. Aceasta ar 
permite statelor membre să utilizeze o medie a cursurilor de schimb, fapt ce ar reduce riscul 
inerent la care fermierii sunt expuși prin utilizarea unei serii de cursuri de schimb dintr-o zi.

Amendamentul 654
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prin derogare de la alineatul (3), 
statele membre pot transforma valoarea 
ajutorului din euro în moneda națională 
pe baza mediei celor mai recente treizeci 
de cursuri de schimb stabilite de Banca 
Centrală Europeană înainte de 
1 octombrie a anului pentru care este 
acordat ajutorul.

Or. en

Amendamentul 655
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prin acte de punere în aplicare, 
Comisia poate adopta măsuri pentru a 
salvgarda aplicarea legislației Uniunii 
dacă există posibilitatea ca această 
aplicare să fie periclitată de practici 
monetare excepționale legate de moneda 
națională. Dacă este necesar, măsurile 
respective pot constitui derogări de la 
normele existente.

eliminat

Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 112 
alineatul (3).
Măsurile menționate la primul paragraf 
sunt comunicate imediat Parlamentului 
European și Consiliului, precum și 
statelor membre.

Or. de

Justificare

Articolul 2 este adecvat și suficient de explicit.
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Amendamentul 656
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se instituie un cadru comun de 
monitorizare și evaluare în vederea 
măsurării performanțelor politicii agricole
comune. Acest cadru include toate 
instrumentele legate de monitorizarea și 
evaluarea măsurilor politicii agricole 
comune, mai ales a plăților directe 
prevăzute de Regulamentul (UE) 
nr. DP/xxx, a măsurilor de piață prevăzute 
de Regulamentul (UE) nr. CMO/xxx, a 
măsurilor de dezvoltare rurală prevăzute de 
Regulamentul (UE) nr. RD/xxx și a 
aplicării ecocondiționalității prevăzute de 
prezentul regulament.

Se instituie un cadru comun de 
monitorizare și evaluare în vederea 
măsurării performanțelor politicii agricole 
comune, care însă nu poate conduce la 
crearea de sisteme suplimentare de plăți, 
supraveghere și sancțiuni pentru 
ecologizarea PAC. Acest cadru include 
toate instrumentele legate de monitorizarea 
și evaluarea măsurilor politicii agricole 
comune, mai ales a plăților directe 
prevăzute de Regulamentul (UE) 
nr. DP/xxx, a măsurilor de piață prevăzute 
de Regulamentul (UE) nr. CMO/xxx, a 
măsurilor de dezvoltare rurală prevăzute de 
Regulamentul (UE) nr. RD/xxx și a 
aplicării ecocondiționalității prevăzute de 
prezentul regulament.

Or. de

Amendamentul 657
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se instituie un cadru comun de 
monitorizare și evaluare în vederea 
măsurării performanțelor politicii agricole 
comune. Acest cadru include toate 
instrumentele legate de monitorizarea și 
evaluarea măsurilor politicii agricole 
comune, mai ales a plăților directe 
prevăzute de Regulamentul (UE) 

Se instituie un cadru comun de 
monitorizare și evaluare în vederea 
măsurării performanțelor politicii agricole 
comune. Acest cadru include toate 
instrumentele legate de monitorizarea și 
evaluarea măsurilor politicii agricole 
comune, mai ales a plăților directe 
prevăzute de Regulamentul (UE) 



PE494.482v02-00 132/188 AM\910034RO.doc

RO

nr. DP/xxx, a măsurilor de piață prevăzute 
de Regulamentul (UE) nr. CMO/xxx, a 
măsurilor de dezvoltare rurală prevăzute de 
Regulamentul (UE) nr. RD/xxx și a 
aplicării ecocondiționalității prevăzute de 
prezentul regulament.

nr. DP/xxx, a măsurilor de piață prevăzute 
de Regulamentul (UE) nr. CMO/xxx, a 
măsurilor de dezvoltare rurală prevăzute de 
Regulamentul (UE) nr. RD/xxx și a 
aplicării ecocondiționalității prevăzute de 
prezentul regulament. În acest sens, 
Comisia încurajează sinergiile și se 
bazează, în măsura posibilului, pe date și 
surse de date deja disponibile.

Or. de

Justificare

Monitorizarea și evaluarea nu trebuie să presupună sporirea sarcinilor birocratice care 
împovărează deja statele membre și beneficiarii. Prin urmare, Comisia trebuie să recurgă la 
sursele de date deja existente și să urmărească valorificarea sinergiilor.

Amendamentul 658
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a se asigura o măsurare eficace a 
performanțelor, se deleagă Comisiei 
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 111 în ceea ce 
privește conținutul și construcția cadrului 
menționat.

eliminat

Or. en

Justificare

Ar trebui să existe mai multe detalii cu privire la ceea ce s-ar include în cadrul comun de 
evaluare și monitorizare pentru a evita cerințe costisitoare privind administrațiile.

Amendamentul 659
Albert Deß
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Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Impactul măsurilor politicii agricole 
comune menționate la primul paragraf se 
măsoară în raport cu următoarele obiective:

Performanța măsurilor politicii agricole 
comune menționate la primul paragraf se 
măsoară în raport cu următoarele obiective:

Or. de

Amendamentul 660
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) producție alimentară fiabilă, cu accent 
pe venitul agricol, productivitatea 
agriculturii și stabilitatea prețurilor;

(a) producție alimentară fiabilă, cu accent 
pe venitul fermierilor, marjele de preț, 
prețurile, productivitatea agricolă și 
stabilitatea prețurilor;

Or. en

Justificare

A se vedea raportul Bové privind „Lanțul de aprovizionare cu produse agricole: structură și 
implicații. 2011/2114” (INI), adoptat de PE 19.1.2012, de asemenea, documentul de lucru 
Bové privind „Veniturile corecte pentru fermieri: o mai bună funcționare a lanțului de 
aprovizionare din Europa” PE439.275v01, din 25.2.2010

Amendamentul 661
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) capacitatea de producție alimentară 
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fiabilă și securitatea alimentară pe termen 
lung în țările în curs de dezvoltare; în 
special, impactul comerțului în ceea ce 
privește sprijinul UE privind prețul 
exporturilor din UE și înlăturarea 
obstacolelor precum tarifele și barierele 
comerciale pentru exporturile din țări în 
curs de dezvoltare, în linie cu coerența 
politicilor în favoarea dezvoltării (CPD);

Or. en

Justificare

O PAC „fără să aducă prejudicii” în termeni de coerență a politicilor în favoarea dezvoltării 
(CPD) înseamnă o PAC care nu pune în pericol producția alimentară și securitatea 
alimentară pe termen lung sau are consecințe negative asupra mijloacelor de trai ale 
producătorilor locali și ale exploatațiilor mici din țările în curs de dezvoltare. Comerțul, 
agricultura, ajutorul și politicile de dezvoltare sprijină sinergiile în această privință și nu 
subminează aceste obiective de dezvoltare.

Amendamentul 662
Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Phil 
Prendergast

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) impactul extern asupra dreptului la 
alimentație, inclusiv impactul asupra 
capacității de producție alimentară, 
asupra veniturilor fermierilor și a 
mijloacelor de trai și privind accesul la 
terenuri din țările în curs de dezvoltare și 
din țările sărace care au politici destinate 
reducerii dependenței lor privind 
alimentele importate.

Or. en

Amendamentul 663
Hans-Peter Mayer
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Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin acte de punere în aplicare, Comisia 
definește un set de indicatori specific 
pentru obiectivele menționate la primul 
paragraf. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 112 alineatul (3).

Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta actele delegate în conformitate cu 
articolul 111 pentru a defini un set de 
indicatori specific pentru obiectivele 
menționate la primul paragraf.

Or. de

Justificare

Nu este vorba de o decizie pur tehnică.

Amendamentul 664
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin acte de punere în aplicare, Comisia 
definește un set de indicatori specific 
pentru obiectivele menționate la primul 
paragraf. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 112 alineatul (3).

Prin acte de punere în aplicare, Comisia 
definește un set de indicatori specific 
pentru obiectivele menționate la primul 
paragraf. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 112 alineatul (3). Indicatorii au 
legătură cu structura și obiectivele 
politicii și permit evaluarea progresului, a 
eficacității și a eficienței politicii în raport 
cu obiectivele.

Or. en

Amendamentul 665
Julie Girling
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Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin acte de punere în aplicare, Comisia 
definește un set de indicatori specific 
pentru obiectivele menționate la primul 
paragraf. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 112 alineatul (3).

Prin acte de punere în aplicare, Comisia 
definește un set de indicatori specific 
pentru obiectivele menționate la primul 
paragraf. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 112 alineatul (3). Indicatorii au 
legătură cu structura și obiectivele 
politicii și permit evaluarea progresului, a 
eficacității și a eficienței politicii în raport 
cu obiectivele.

Or. en

Justificare

Ar trebui să existe mai multe detalii cu privire la ceea ce s-ar include în cadrul comun de 
evaluare și monitorizare pentru a evita cerințe costisitoare privind administrațiile.

Amendamentul 666
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Cadrul de monitorizare și evaluare 
reflectă structura politicii agricole 
comune în felul următor:
(a) În ceea ce privește plățile directe 
prevăzute în Regulamentul (UE) 
nr. DP/xxx, măsurile de piață prevăzute 
de Regulamentul (UE) nr. CMO/xxx și 
aplicarea ecocondiționalității prevăzute în 
prezentul regulament, Comisia 
monitorizează aceste instrumente pe baza 
rapoartelor din partea statelor membre în 
conformitate cu normele prevăzute în 
prezentul regulament. Comisia elaborează 
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un plan de evaluare multianual cu 
evaluări periodice ale unor instrumente 
specifice care urmează să fie efectuate 
sub responsabilitatea Comisiei. Evaluările 
se efectuează la timp de către evaluatori 
independenți.
(b) Monitorizarea și evaluarea intervenției 
politicii de dezvoltare rurală va fi 
efectuată în conformitate cu articolele 74-
86 din Regulamentul (UE) nr. RD/xxx.
Comisia asigură faptul că impactul 
combinat al tuturor instrumentelor 
politicii agricole comune menționate la 
alineatul (1) va fi măsurat și evaluat în 
raport cu obiectivele comune menționate 
la alineatul (2). Performanța politicii 
agricole comune în ceea ce privește 
îndeplinirea obiectivelor sale comune este 
măsurată și evaluată pe baza indicatorilor 
de impact comuni, iar cea a obiectivelor 
specifice subiacente pe baza indicatorilor 
de rezultat. Pe baza dovezilor furnizate în 
evaluările politicii agricole comune, 
inclusiv în evaluările privind programele 
de dezvoltare rurală, precum și a altor 
surse de informații relevante, Comisia 
elaborează rapoarte privind măsurarea și 
evaluarea performanței comune a tuturor 
instrumentelor politicii agricole comune.

Or. en

Justificare

Ar trebui să existe mai multe detalii cu privire la ceea ce ar trebui să cuprindă cadrul comun 
de evaluare și monitorizare pentru a evita cerințe costisitoare privind administrațiile.

Amendamentul 667
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 3 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre furnizează Comisiei toate 
informațiile necesare pentru a permite 
monitorizarea și evaluarea măsurilor în 
cauză.

Statele membre furnizează Comisiei toate 
informațiile necesare pentru a permite 
monitorizarea și evaluarea măsurilor în 
cauză. În limitele posibilităților, aceste 
informații se bazează pe surse de date 
confirmate, precum Farm Accountancy 
Data Network și Eurostat.

Or. en

Justificare

Un volum mare de informații este colectat și furnizat deja de statele membre și de beneficiari. 
Prin urmare, este important ca respectivul cadru să se bazeze, pe viitor, pe surse stabilite de 
date și ca orice nouă cerință de informare să fie păstrată la un nivel minim.

Amendamentul 668
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre furnizează Comisiei toate 
informațiile necesare pentru a permite 
monitorizarea și evaluarea măsurilor în 
cauză.

Statele membre furnizează Comisiei toate 
informațiile necesare pentru a permite 
monitorizarea și evaluarea măsurilor în 
cauză. În limitele posibilităților, aceste 
informații se bazează pe surse de date 
confirmate, precum Farm Accountancy 
Data Network și Eurostat.

Or. en

Justificare

Ar trebui să existe mai multe detalii cu privire la ceea ce ar trebui să cuprindă cadrul comun 
de evaluare și monitorizare pentru a evita cerințe costisitoare privind administrațiile.

Amendamentul 669
George Lyon, Britta Reimers
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Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin acte de punere în aplicare, Comisia 
adoptă norme privind informațiile care 
trebuie trimise de statele membre, precum 
și privind nevoile de date și sinergiile 
dintre potențialele surse de date. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 112 
alineatul (3).

Prin acte de punere în aplicare, Comisia 
adoptă norme privind informațiile care 
trebuie trimise de statele membre, ținând 
cont de necesitatea evitării tuturor 
sarcinilor inutile, precum și privind 
nevoile de date și sinergiile dintre 
potențialele surse de date. Respectivele 
acte de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 112 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Un volum mare de informații este colectat și furnizat deja de statele membre și de beneficiari. 
Prin urmare, este important ca respectivul cadru să se bazeze, pe viitor, pe surse stabilite de 
date și ca orice nouă cerință de informare să fie păstrată la un nivel minim.

Amendamentul 670
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin acte de punere în aplicare, Comisia 
adoptă norme privind informațiile care 
trebuie trimise de statele membre, precum 
și privind nevoile de date și sinergiile 
dintre potențialele surse de date. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 112 
alineatul (3).

Prin acte de punere în aplicare, Comisia 
adoptă norme privind informațiile care 
trebuie trimise de statele membre, ținând 
cont de necesitatea evitării tuturor 
sarcinilor inutile, precum și privind 
nevoile de date și sinergiile dintre 
potențialele surse de date. 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

Ar trebui să existe mai multe detalii cu privire la ceea ce ar trebui să conțină cadrul comun 
de evaluare și monitorizare pentru a evita cerințe costisitoare privind administrațiile.

Amendamentul 671
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin acte de punere în aplicare, Comisia 
adoptă norme privind informațiile care 
trebuie trimise de statele membre, precum 
și privind nevoile de date și sinergiile 
dintre potențialele surse de date. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 112 
alineatul (3).

Prin acte de punere în aplicare, Comisia 
adoptă norme privind informațiile care 
trebuie trimise de statele membre, precum 
și privind nevoile de date și sinergiile 
dintre potențialele surse de date. Aceste 
acte de punere în aplicare nu pot 
determina o sporire a poverii birocratice 
pentru statele membre și beneficiari.
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 112 
alineatul (3).

Or. de

Amendamentul 672
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) O dată la patru ani, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport cu privire la aplicarea prezentului 
articol. Primul raport trebuie să fie
prezentat cel târziu la 31 decembrie 2017.

Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului un prim raport cu privire la 
aplicarea prezentului articol, inclusiv 
privind primele rezultate referitoare la 
performanța politicii agricole comune, nu 
mai târziu la 31 decembrie 2018. Un al 
doilea raport, care să includă o evaluare a 
performanței politicii agricole comune,
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este prezentat nu mai târziu de
31 decembrie 2021.

Or. en

Justificare

Ar trebui să existe mai multe detalii cu privire la ceea ce ar trebui să conțină cadrul comun 
de evaluare și monitorizare pentru a evita cerințe costisitoare privind administrațiile.

Amendamentul 673
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Plângerile exprimate de fermierii la 
scară mică și de grupurile afectate din 
țările în curs de dezvoltare care se 
confruntă sau riscă să se confrunte cu 
probleme grave cauzate direct sau indirect 
de politicile PAC ar trebui prezentate 
raportorului permanent al Parlamentului 
European responsabil cu coerența 
politicilor în favoarea dezvoltării și 
înregistrate în raportul anual al Comisiei. 
Persoana care depune plângerea este 
asistată de un consilier-auditor din cadrul 
Direcției Generale Agricultură și 
Dezvoltare Rurală în vederea asigurării 
unei audieri corecte. Dovezile pot fi 
prezentate de grupuri sau alte părți 
interesate.

Or. en

Justificare

Funcția de consilier-auditor există deja în cadrul DG Concurență și DG Comerț. Este 
necesară garantarea unor contribuții procedurale mai ample ale industriei agricole a UE și a 
exportatorilor privind respectarea obligațiilor în materie de drepturile omului și de coerența 
politicilor în favoarea dezvoltării. Este propusă, astfel, înființarea postului de consilier-
auditor în cadrul DG Agricultură și Dezvoltare Rurală.
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Amendamentul 674
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 110 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 110a
Evaluarea impactului asupra țărilor în 

curs de dezvoltare
(1) În conformitate cu articolul 208 din 
TFUE, impactul PAC asupra capacității 
de producție alimentară și a siguranței 
alimentare pe termen lung în țările în 
curs de dezvoltare trebuie să facă obiectul 
unor evaluări regulate și independente, în 
care să se acorde o atenție deosebită 
impactului asupra producătorilor locali și 
a micilor producători. La baza acestei 
evaluări trebuie să stea inclusiv dovezile 
prezentate de administrații, de 
organizațiile de agricultori, de 
organizațiile societății civile și de alte 
părți interesate din țările în curs de 
dezvoltare care sunt parteneri comerciali 
ai UE.
(2) Comisia definește, prin acte delegate, 
sfera de acoperire și procedura evaluării 
impactului, ținând seama de inițiativele 
internaționale relevante, în special de cea 
a raportorului special al ONU pentru 
dreptul la alimente și de cea a Comisiei 
FAO pentru securitate alimentară.
(3) Comisia transmite Consiliului și 
Parlamentului European un raport anual 
privind rezultatele evaluării, dovezile 
primite și răspunsul politic al UE.

Or. en
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Justificare

Articolul 208 din TFUE. FAO și Comisia pentru securitate alimentară sunt, strict vorbind,
două entități diferite și ar trebui să se facă referire la ambele. 

Amendamentul 675
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 110 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 110a
Evaluarea impactului asupra țărilor în 

curs de dezvoltare
(1) În conformitate cu articolul 208 din 
TFUE, impactul PAC asupra capacității 
de producție alimentară și a siguranței 
alimentare pe termen lung în țările în 
curs de dezvoltare trebuie să facă obiectul 
unor evaluări regulate și independente, în 
care să se acorde o atenție deosebită 
impactului asupra producătorilor locali și 
a micilor producători. La baza acestei 
evaluări trebuie să stea inclusiv dovezile 
prezentate de administrații, de 
organizațiile de agricultori, de 
organizațiile societății civile și de alte 
părți interesate din țările în curs de 
dezvoltare care sunt parteneri comerciali 
ai UE.
(2) Comisia definește, prin acte de punere 
în aplicare, sfera de acoperire și 
procedura evaluării impactului, ținând 
seama de inițiativele internaționale 
relevante, în special de cea a raportorului 
special al ONU pentru dreptul la alimente 
și de cea a Comisiei FAO pentru 
securitate alimentară. Respectivele acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 112 alineatul (3).
(3) Comisia transmite Consiliului și 
Parlamentului European un raport anual 
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privind rezultatele evaluării, dovezile 
primite și răspunsul politic al UE.

Or. en

Amendamentul 676
Julie Girling, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 110 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 110a
Capitolul IV Regionalizare

Atunci când este cazul și în conformitate 
cu aranjamentele lor constituționale, 
statele membre pot pune în aplicare 
dispoziții ale politicii agricole comune la 
nivel regional.

Or. en

Amendamentul 677
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 110 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 110b
Plângerile exprimate de exploatațiile de 
mici dimensiuni și de grupurile afectate 
din țările în curs de dezvoltare care se 
confruntă sau riscă să se confrunte cu 
probleme grave cauzate direct sau indirect 
de politicile PAC, ar trebui prezentate 
raportorului permanent al Parlamentului 
European responsabil cu coerența 
politicilor în favoarea dezvoltării și 
înregistrate în raportul anual al Comisiei. 
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Persoana care depune plângerea este 
asistată de un consilier-auditor din cadrul 
Direcției Generale Agricultură și 
Dezvoltare Rurală în vederea asigurării 
unei audieri corecte. Dovezile pot fi 
prezentate de grupuri sau alte părți 
interesate.

Or. en

Justificare

Este necesară garantarea unor contribuții procedurale mai ample ale industriei agricole a 
UE și a exportatorilor privind respectarea obligațiilor în materie de drepturile omului și de 
coerența politicilor în favoarea dezvoltării. Funcția de consilier-auditor, funcționari ai 
Comisiei care primesc informații privind încălcarea normelor, există deja în cadrul DG 
Concurență și DG Comerț. Este propusă, astfel, înființarea postului de consilier-auditor în 
cadrul DG Agricultură și Dezvoltare rurală.

Amendamentul 678
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 110 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 110c
În general, la încheierea acordurilor 
comerciale, ar trebui introduse clauze de 
protecție pentru impacturile negative ale 
PAC asupra securității alimentare pe 
termen lung și a dificultăților grave 
cauzate exploatațiilor de dimensiuni mici. 
O astfel de protecție socială este 
disponibilă grupurilor afectate sau țărilor 
în caz de impact negativ al PAC. Clauza 
de protecție socială ar trebui formulată 
după modelul articolului 25 alineatul (2b) 
din Acordul de parteneriat economic 
Cariforum-UE, în care se afirmă că 
măsuri de protecție „pot fi adoptate atunci 
când un produs originar din una dintre 
părți este importat pe teritoriul celeilalte 
părți în cantități atât de importante și în 
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astfel de condiții încât cauzează sau riscă 
să cauzeze disfuncționalități într-un 
sector al economiei, în special în cazul în 
care aceste disfuncționalități produc 
probleme sociale majore”.

Or. en

Justificare

Clauză socială de protecție: după modelul de la articolul 25 alineatul (2b) din Acordul de 
parteneriat economic Cariforum-UE

Amendamentul 679
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Delegarea de competențe către Comisie 
menționată în prezentul regulament se face 
pentru o perioadă nedeterminată, începând 
de la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

Delegarea de competențe către Comisie 
menționată în prezentul regulament se face 
pentru o perioadă de cinci ani, începând 
cu...*.

_____________

*Data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. de

Justificare

În conformitate cu poziția adoptată de Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală (A7-
0209/2011 din 25 mai 2011) în cadrul procesului de aliniere la prevederile Tratatului de la 
Lisabona. 

Amendamentul 680
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competențe către Comisie 
menționată în prezentul regulament se face 
pentru o perioadă nedeterminată, începând 
de la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

(2) Delegarea de competențe către Comisie 
menționată în prezentul regulament se face 
pentru o perioadă de cinci ani, începând de 
la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament. 

Or. de

Justificare

Parlamentul European trebuie să confirme delegarea competențelor către Comisie, astfel 
încât în cazuri problematice să nu fie nevoit să se lupte în cadrul propriei instituții pentru 
recuperarea unor drepturi legislative.

Amendamentul 681
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia prezintă un raport privind 
delegarea de competențe cel târziu cu 
nouă luni înainte de expirarea perioadei 
de cinci ani. Delegarea competențelor este 
extinsă pentru o durată identică dacă 
Parlamentul European și Consiliul 
aprobă extinderea cel târziu cu trei luni 
înainte de sfârșitul perioadei. În acest caz, 
Parlamentul European se pronunță cu 
majoritatea voturilor membrilor săi, iar 
Consiliul cu majoritate calificată. 

Or. de

Justificare

Parlamentul European trebuie să confirme delegarea competențelor către Comisie, astfel 
încât în cazuri problematice să nu fie nevoit să se lupte în cadrul propriei instituții pentru 
recuperarea unor drepturi legislative.
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Amendamentul 682
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia prezintă un raport privind 
delegarea de competențe cel târziu cu 
nouă luni înainte de expirarea perioadei 
de cinci ani. Delegarea de competențe se 
prelungește în mod tacit, pentru perioade 
de timp identice ca durată, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune unei astfel de 
prelungiri în termen de cel mult trei luni 
înainte de expirarea fiecărei perioade.

Or. de

Justificare

În conformitate cu poziția adoptată de Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală (A7-
0209/2011 din 25 mai 2011) în cadrul procesului de aliniere la prevederile Tratatului de la 
Lisabona. 

Amendamentul 683
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia prezintă un raport privind 
delegarea de competențe cel târziu cu 
nouă luni înainte de expirarea perioadei 
de cinci ani. Delegarea competențelor este 
extinsă în mod tacit pentru perioade cu o 
durată identică, cu excepția cazului în 
care Parlamentul European sau Consiliul 
se opun unei astfel de extinderi cu cel 
mult trei luni înainte de sfârșitul fiecărei 
perioade.
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Or. de

Amendamentul 684
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Anexa I – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Domeniul de aplicare minim al sistemului 
de consiliere agricolă în ceea ce privește 
atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea, biodiversitatea, 
protecția apelor, notificarea bolilor 
animalelor și plantelor și inovarea
menționate la articolul 12 alineatul (2)
litera (c)

Domeniul de aplicare al sistemului de 
consiliere agricolă care acoperă măsurile 
de dezvoltare rurală și, prin urmare, 
depășesc ecocondiționalitatea și 
ecologizarea, menționate la articolul 12 
litera (c)

Or. en

Amendamentul 685
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – punctul 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– informații privind impacturile 
preconizate ale schimbărilor climatice în 
regiunile în cauză, ale emisiilor de gaze cu 
efect de seră generate de practicile agricole 
în cauză și privind contribuția sectorului 
agricol la atenuare prin practici agricole și 
agroforestiere îmbunătățite și prin 
dezvoltarea unor proiecte referitoare la 
energia din surse regenerabile în cadrul 
fermelor și la îmbunătățirea eficienței 
energetice în cadrul fermelor.

– informații privind impacturile actuale și 
proiectate pe viitor ale schimbărilor 
climatice ale emisiilor de gaze cu efect de 
seră generate de practicile agricole în cauză 
și privind contribuția sectorului agricol la 
atenuare prin practici agricole și 
agroforestiere îmbunătățite și prin 
dezvoltarea unor proiecte referitoare la 
energia din surse regenerabile bazate pe 
energia solară, eoliană și din deșeuri din 
cadrul fermelor și mijloace de 
îmbunătățire a autosuficienței și 
atingerea eficienței energetice în cadrul 
fermelor, de exemplu, scheme de 
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planificare a eficienței energetice.

Or. en

Justificare

Schimbările climatice afectează deja terenul fermei și va avea cel mai probabil un impact 
asupra fiecărei regiuni, în conformitate cu consensul științific covârșitor.

Amendamentul 686
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – liniuța 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- informații care îi ajută pe fermieri în 
planificarea optimă a investițiilor în 
sistemele lor agricole rezistente la 
schimbările climatice și fondurile UE pe 
care le pot utiliza pentru a realiza acest 
lucru; în special, informații privind 
adaptarea terenului agricol la fluctuațiile 
și schimbările pe termen lung și 
informații cu private la modul de adoptare 
a unor măsuri agronomice practice 
pentru a spori rezistența sistemelor 
agricole la inundații și secete și pentru a 
îmbunătăți și optimiza nivelurile de 
carbon din sol.

Or. en

Justificare

Aceasta va ajuta fermierii să își planifice în mod optim investițiile în sistemele lor agricole 
rezistente la schimbările climatice și fondurile UE pe care trebuie să le utilizeze pentru a 
realiza acest lucru.

Amendamentul 687
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – liniuța 11 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- informații privind optimizarea producției 
și a costurilor de producție pentru tăiere 
prin promovarea mai curând a unor 
sisteme de pășunat pentru rumegătoare 
decât a fiabilității semințelor de soia 
importate, inclusiv informații privind 
optimizarea potențialului pajiștilor 
temporare cu mixuri de legume și pășune
etc.

Or. en

Amendamentul 688
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – liniuța 7 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- informații privind corelarea pozitivă 
între biodiversitate și rezistența 
ecosistemului agricol și răspândirea 
riscului și, de asemenea, legătura între 
monoculturi și susceptibilitatea de 
eșec/daune de cultură cauzate de 
dăunători și evenimente climatice 
extreme.

Or. en

Amendamentul 689
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – liniuța 8 a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

- informații privind modul optim de a 
preveni răspândirea speciilor invazive 
străine, importanța funcționării eficiente 
și a rezistenței la schimbările climatice a 
ecosistemului, inclusiv informații privind 
accesul la finanțare pentru scheme de 
eradicare unde sunt implicate costuri 
suplimentare.

Or. en

Amendamentul 690
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – liniuța 8 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- linii directoare specifice pentru a 
stimula interacțiunea inteligentă între 
zonele agricole independente în vederea 
îmbunătățirii protecției biodiversității și o 
utilizare mai eficientă a materiilor 
agricole în linie cu principiile gestionării 
integrate a culturilor stabilite în SUD.

Or. en

Justificare

Cooperarea inteligentă între zonele agricole independente din împrejurimi este unul dintre 
elementele care contribuie în mod semnificativ la o protecție mai mare a biodiversității 
printr-o mai bună utilizare a resurselor naturale. Liniile directoare specifice pentru a 
promova acest tip de cooperare între ele ar trebui să fie elaborate pentru a se asigura că 
fermierilor li se furnizează informații și linii directoare (care trebuie elaborate de statele 
membre) cu privire la modul de promovare a interacțiunii între fermele lor și reducerea 
impactului asupra mediului și a biodiversității rezultate din activitățile lor. În special, 
Directiva privind utilizarea sustenabilă și gestionarea integrată a dăunătorilor prevede un 
cadru excelent pentru această interacțiune.
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Amendamentul 691
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Protecția apelor: Protecția apelor și cicluri nutriționale 
eficiente:

Or. en

Amendamentul 692
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – punctul 3 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– utilizarea corespunzătoare a produselor 
fitosanitare conform articolului 55 din 
Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, în 
special respectarea principiilor generale ale 
gestionării integrate a dăunătorilor 
menționată la articolul 14 din 
Directiva 2009/128/CE de stabilire a unui 
cadru de acțiune comunitară în vederea 
utilizării durabile a pesticidelor;

– utilizarea corespunzătoare a produselor 
fitosanitare conform articolului 55 din 
Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, în 
special respectarea principiilor generale ale 
gestionării integrate a dăunătorilor 
menționată la articolul 14 din 
Directiva 2009/128/CE de stabilire a unui 
cadru de acțiune comunitară în vederea 
utilizării durabile a pesticidelor. O 
recomandare specifică privind 
gestionarea integrată a dăunătorilor și 
utilizarea alternativelor nechimice la 
pesticide, inclusiv utilizarea măsurilor de 
control biologic în ceea ce privește 
mijloacele de reducere sau diminuare a 
dăunătorilor și a efectelor dăunătorilor 
precum utilizarea de substanțe de 
combatere și de substanțe naturale de 
consolidare a plantelor, precum și 
standarde de securitate în muncă;

Or. en
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Amendamentul 693
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – punctul 3 – liniuța 5 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- informații privind beneficiile sistemelor 
cu circuit închis și cicluri nutriționale 
locale/la fermă eficiente pentru costurile 
de producție de la fermă și reducerea 
cheltuielilor publice privind costurile 
externalizate, precum și informații privind 
planurile de gestionare a nutrienților

Or. en

Amendamentul 694
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – punctul 3 – liniuța 5 b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- informații privind sistemele de irigații 
sustenabile, cu un volum scăzut și modul 
de optimizare a sistemelor alimentate cu 
apă pluvială, pentru a promova o utilizare 
eficientă a apei.

Or. en

Amendamentul 695
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – punctul 3 – liniuța 5 c (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

- informații privind reducerea utilizării 
apei în agricultură, inclusiv alegerea 
culturilor, îmbunătățind humusul din sol 
pentru a spori retenția apei și a diminua 
necesitatea de irigații.

Or. en

Amendamentul 696
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – punctul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea bolilor animalelor și plantelor: Bolile animalelor și plantelor:

Or. en

Justificare

Recomandarea privind bolile ar trebui să extindă la mai mult decât obligații de notificare și 
ar trebui să abordeze cel puțin cauzele bolii.

Amendamentul 697
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – punctul 4 – liniuța 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Directiva 2009/128/CE a Consiliului din 
21 octombrie 2009 de stabilire a unui 
cadru pentru acțiuni comunitare pentru a 
ajunge la o utilizare sustenabilă a 
pesticidelor, inclusiv a obligațiilor privind 
gestionarea integrată a dăunătorilor.
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Or. en

Amendamentul 698
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – paragraful 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Menținerea unui sol sănătos și fertil:
- informații privind creșterea biotei din sol 
și îmbunătățirea structurii-nucleu prin 
metode agronomice simple precum rotația 
culturilor și îngrășarea solului și 
impacturile pe termen lung asupra 
fertilității, a capacității de producție și a 
drenării; încrederea excesivă în 
îngrășăminte sintetice și consecințele 
privind sănătatea solului, poluarea apelor 
și costurile de producție agricolă; 
reducerea acumulării de dăunători și 
izbucnirea infestațiilor cu dăunători prin 
rotația culturilor.

Or. en

Amendamentul 699
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – punctul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Inovare: Inovare (orizontală tuturor temelor sus-
menționate):

Or. en
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Amendamentul 700
Britta Reimers

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – punctul 5 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– informare privind acțiuni care vizează 
inovarea.

– informare privind obiectivele 
parteneriatelor europene pentru inovare 
privind productivitatea și sustenabilitatea 
agricolă astfel cum este prevăzut la 
articolul 61 din Regulamentul (UE) RD.

Or. en

Justificare

Munca și activitatea PEI pentru productivitate și sustenabilitate agricolă nu pot fi disociate 
din sistemul de consiliere în agricultură. Interdependența și legăturile acestora ar trebui să 
fie dezvoltate pe viitor pentru a maximiza utilitatea și sfera de aplicare a acestora. 
Introducerea informațiilor privind obiectivele PEI și privind grupurile operaționale existente 
și sarcinile acestora în cadrul sferei de aplicare minime a sistemului de consiliere agricolă ar 
asigura că fermierii sunt conștienți de activitățile în desfășurare și ar stimula sinergiile 
viitoare între ambele instrumente.

Amendamentul 701
Britta Reimers

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – punctul 5 – liniuța 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- informații privind grupurile 
operaționale existente create în temeiul 
articolului 62 din Regulamentul (UE) RD, 
inclusiv sarcinile acestora și promovarea 
schimbului și a cooperării cu aceștia 
atunci când este cazul.

Or. en

Justificare

Munca și activitatea PEI pentru productivitate și sustenabilitate agricolă nu pot fi disociate 
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din sistemul de consiliere în agricultură. Interdependența și legăturile acestora ar trebui să 
fie dezvoltate pe viitor pentru a maximiza utilitatea și sfera de aplicare a acestora. 
Introducerea informațiilor privind obiectivele PEI și privind grupurile operaționale existente 
și sarcinile acestora în cadrul sferei de aplicare minime a sistemului de consiliere agricolă ar 
asigura că fermierii sunt conștienți de activitățile în desfășurare și ar stimula sinergiile 
viitoare între ambele instrumente.

Amendamentul 702
Britta Reimers

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – punctul 5 – liniuța 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- informare privind programele de 
dezvoltare rurală orientate spre 
îndeplinirea priorităților de transfer de 
cunoștințe și inovare în agricultură astfel 
cum este prevăzut la articolul 5 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) RD.

Or. en

Justificare

Furnizarea de informații fermierilor cu privire la programele de dezvoltare rurală existente 
orientate spre îndeplinirea priorităților de transfer de cunoștințe și inovare în agricultură va 
facilita participarea fermierilor la aceste programe și va contribui la accelerarea trecerii 
către o agricultură mai inovatoare, mai productivă și mai competitivă.

Amendamentul 703
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – paragraful 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Schimbul de bune practici, instruirea și 
consolidarea capacității (orizontale 
tuturor temelor sus-menționate)
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Or. en

Amendamentul 704
Brian Simpson

Propunere de regulament
Anexa II – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3 alineatul (1), articolul 3 
alineatul (2) litera (b), articolul 4 alineatele 
(1), (2) și (4), articolul 5 literele (a), (b), (d)

(Acest amendament se aplică SMR2 
„Directiva 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, 
p. 7”)

Or. en

Justificare

Este esențial pentru protecția păsărilor de câmp ca articolul 5 literele (a), (b), (d) din 
Directiva privind păsările cu privire la uciderea sau capturarea intenționată a păsărilor 
sălbatice, deteriorarea ouălor și a cuiburilor și perturbarea păsărilor să fie incluse din nou 
în cerințele SMR. 

Amendamentul 705
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

SMR: cerințe de reglementare în materie 
de gestionare

SMR: cerințe de reglementare în materie 
de gestionare

GAEC: standarde pentru bunele condiții 
agricole și de mediu ale terenurilor

GAEC: standarde pentru bunele condiții 
agricole și de mediu ale sistemelor 
agricole
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Or. en

Amendamentul 706
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – Titlul aspectului principal „apă”

Textul propus de Comisie Amendamentul

Apa Protecția apelor și cicluri nutriționale 
eficiente

Or. en

Amendamentul 707
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „apă” – SMR 1 – ultima coloană

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolele 4 și 5 Respectarea programului de acționare și a 
codurilor de bune practici agricole 
prevăzute de statele membre în temeiul 
articolelor 4 și 5 pentru exploatațiile care 
se află în zone vulnerabile în ceea ce 
privește contaminarea cu nitrați

Or. es

Amendamentul 708
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
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Anexa II – Aspectul principal „apă” – SMR 1 – ultima coloană

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolele 4 și 5 respectarea programului de acționare și a 
codului de bune practici pentru 
exploatațiile care se află în zone 
vulnerabile

Or. es

Justificare

Este mai adecvată înlocuirea articolelor directivelor care includ, cu caracter general, 
obligațiile statelor membre cu cerințele concrete pe care trebuie să le îndeplinească 
beneficiarii.

Amendamentul 709
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „apă” – SMR 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
23 octombrie 2000 de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul 
apei

Or. en

Justificare

Linia de bază legală a DCA ar trebui inclusă ca SMR în anexa II. Termenul-limită pentru ca 
statele membre să își facă operaționale DCA este decembrie 2012 (articolul 11 din 
Directiva 2000/60/CE). Prin urmare, nu sunt necesare acte delegate deoarece cerința va fi 
stabilită deja până la intrarea în vigoare a noii PAC. În cadrul DCA, ar trebui să se facă o 
referire clară la normele detaliate de aplicare, astfel cum este prevăzut la articolul 11 
alineatul (3). În plus, prețul apei în agricultură este esențial pentru alocarea resurselor de 
apă într-un mod mai eficient și, prin urmare, trebuie să fie puse în aplicare pe întreg 
teritoriul UE (articolul 9 din DCA – scadent în 2010).
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Amendamentul 710
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „apă” – SMR 1 a (nou) – ultima coloană

Textul propus de Comisie Amendamentul

articolul 9, articolul 11 alineatul (3) 
litera (e), articolul 11 alineatul (3) 
litera (g), articolul 11 alineatul (3) 
litera (h), articolul 11 alineatul (3) 
litera (i), articolul 11 alineatul (3) 
litera (j)

Or. en

Justificare

Linia de bază legală a DCA ar trebui inclusă ca SMR în anexa II. Termenul-limită pentru ca 
statele membre să își facă operaționale DCA este decembrie 2012 (articolul 11 din 
Directiva 2000/60/CE). Prin urmare, nu sunt necesare acte delegate deoarece cerința va fi 
stabilită deja până la intrarea în vigoare a noii PAC. În cadrul DCA, ar trebui să se facă o 
referire clară la normele detaliate de aplicare, astfel cum este prevăzut la articolul 11 
alineatul (3). În plus, prețul apei în agricultură este esențial pentru alocarea resurselor de 
apă într-un mod mai eficient și, prin urmare, trebuie să fie puse în aplicare pe întreg 
teritoriul UE (articolul 9 din DCA – scadent în 2010).

Amendamentul 711
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „apă” – SMR 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
23 octombrie 2000 de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul 
apei

Or. en
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Amendamentul 712
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „apă” – SMR 1a (nou) – ultima coloană

Textul propus de Comisie Amendamentul

articolul 9, articolul 11 alineatul (3) 
litera (e), articolul 11 alineatul (3) 
litera (g), articolul 11 alineatul (3) 
litera (h), articolul 11 alineatul (3) 
litera (i), articolul 11 alineatul (3) 
litera (j)

Or. en

Amendamentul 713
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „apă” – SMR 1 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directiva 2000/60/CE din 
23 octombrie 2000 de stabilire a unui 
cadru de acțiune comunitară în domeniul 
apei 

Or. en

Amendamentul 714
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „apă” – SMR 1a (nou) – ultima coloană

Textul propus de Comisie Amendamentul

articolul 9, articolul 11 alineatul (3) 
literele (e), (g)-(j)
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Or. en

Amendamentul 715
Michel Dantin

Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „apă” – GAEC 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

protecția apelor subterane împotriva 
poluării: interdicția deversării directe în 
apele subterane și măsurile de prevenire a 
poluării indirecte a apelor subterane prin 
descărcarea pe pământ și scurgerea prin 
sol a substanțelor periculoase enumerate 
în anexa la Directiva 80/68/CEE

eliminat

Or. fr

Amendamentul 716
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „apă” – GAEC 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

protecția apelor subterane împotriva 
poluării: interdicția deversării directe în 
apele subterane și măsurile de prevenire a 
poluării indirecte a apelor subterane prin 
descărcarea pe pământ și scurgerea prin 
sol a substanțelor periculoase enumerate 
în anexa la Directiva 80/68/CEE

aplicarea corectă a produselor 
fitosanitare, utilizând doar produse 
autorizate, în cantitățile recomandate și 
respectând indicațiile etichetei. Ținerea 
unui registru care să conțină numele 
produsului aplicat, formularea, data, 
parcela pe care se aplică, aplicatorul, 
nivelul de calificare a aplicatorului, doza 
și metoda de aplicare.

Or. es

Justificare

Având în vedere faptul că Directiva 2000/60 va face parte din obligațiile de condiționalitate 
imediat ce statele membre le transpun în dreptul lor intern, această obligație trebuie 
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eliminată și înlocuită cu o altă obligație cu caracter preventiv și controlabil.

Amendamentul 717
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „apă” – GAEC 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

densitatea maximă de stocare pentru 
capacitatea de absorbție a suprafeței 
agricole

Or. en

Amendamentul 718
Albert Deß

Propunere de regulament
Anexa II – Aspect principal „Sol și stoc de carbon” – GAEC 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

acoperirea minimă a solului eliminat

Or. de

Amendamentul 719
 Diane Dodds

Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „sol și stoc de carbon” – GAEC 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

acoperirea minimă a solului eliminat

Or. en
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Amendamentul 720
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „sol și stoc de carbon” – GAEC 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

acoperirea minimă a solului pe terenuri cu culturi lemnoase în plan 
înclinat, menținerea solului acoperit cu 
vegetație erbacee (spontană sau 
semănată), cu excepția perioadelor în 
care aceasta poate disputa locul 
resurselor cu creșterea plantelor

Or. es

Justificare

Definiția formulată de Comisie este foarte generală și ar putea da naștere unor probleme la 
momentul aplicării sale.

Amendamentul 721
Albert Deß

Propunere de regulament
Anexa II – Aspect principal „sol și stoc de carbon” – GAEC 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

gestionarea minimă a terenului care să 
reflecte condițiile locale specifice pentru 
limitarea eroziunii

eliminat

Or. de

Amendamentul 722
Diane Dodds

Propunere de regulament
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Anexa II – Aspectul principal „sol și stoc de carbon” – GAEC 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

gestionarea minimă a terenului care să 
reflecte condițiile locale specifice pentru 
limitarea eroziunii 

eliminat 

Or. en

Amendamentul 723
Diane Dodds

Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „sol și stoc de carbon” – GAEC 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

menținerea nivelului de materie organică 
din sol, inclusiv interdicția de a incendia 
miriștile arabile

eliminat 

Or. en

Amendamentul 724
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „sol și stoc de carbon” – GAEC 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

menținerea nivelului de materie organică 
din sol, inclusiv interdicția de a incendia 
miriștile arabile

interzicerea arderii miriștilor, cu excepția 
unor motive fitosanitare și a resturilor în 
urma tăierii. 

Or. es

Justificare

Este una dintre practicile care aduce cele mai multe prejudicii.
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Amendamentul 725
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „sol și stoc de carbon” – GAEC 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

menținerea nivelului de materie organică 
din sol, inclusiv interdicția de a incendia 
miriștile arabile

menținerea nivelului de materie organică 
din sol prin practici adecvate, inclusiv 
interdicția de a incendia miriștile arabile

Or. en

Amendamentul 726
Albert Deß

Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „sol și stoc de carbon” – GAEC 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

protejarea zonelor umede și a solurilor 
bogate în carbon, inclusiv interzicerea 
primului arat

eliminat

Or. de

Amendamentul 727
Michel Dantin

Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „sol și stoc de carbon” – GAEC 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

protejarea zonelor umede și a solurilor 
bogate în carbon, inclusiv interzicerea 
primului arat

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 728
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Petri Sarvamaa

Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „sol și stoc de carbon” – GAEC 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

protejarea zonelor umede și a solurilor 
bogate în carbon, inclusiv interzicerea 
primului arat.

eliminat

Or. en

Justificare

Protejarea zonelor umede și a solurilor bogate în carbon, inclusiv interzicerea primului arat 
este foarte discriminatorie pentru statele membre. Partea de sol bogat în carbon este mult 
mai mare în unele state membre decât în alte state membre. Această măsură nu ar trebui să 
fie introdusă la nivel de fermă individuală. Ar putea să existe numeroase cazuri în care o 
interdicție a primului arat ar putea preveni dezvoltarea structurală necesară a fermei 
individuale.

Amendamentul 729
Diane Dodds

Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „sol și stoc de carbon” – GAEC 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

protejarea zonelor umede și a solurilor 
bogate în carbon, inclusiv interzicerea 
primului arat

eliminat

Or. en

Amendamentul 730
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
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Anexa II – Aspectul principal „sol și stoc de carbon” – GAEC 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

protejarea zonelor umede și a solurilor 
bogate în carbon, inclusiv interzicerea 
primului arat

protejarea zonelor umede și a solurilor 
bogate în carbon, inclusiv interzicerea 
aratului și conversiei 

Or. en

Justificare

O formulare mai logică, dacă scopul este de a preveni emisia de carbon prin arat: dacă un 
sol turbos bogat în carbon sau un teren mlăștinos a fost arat cu mai mulți ani în urmă, el nu 
ar fi luat în considerare, însă ar exista în continuare emisii de carbon și o mineralizare 
considerabile.

Amendamentul 731
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „sol și stoc de carbon” – GAEC 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

protejarea zonelor umede și a solurilor 
bogate în carbon, inclusiv interzicerea 
primului arat1

protejarea zonelor umede, a turbăriilor și a 
câmpurilor cu iarbă neagră, inclusiv 
interzicerea primului arat1

____________________ ____________________
1 Nu se consideră primul arat ararea 
zonelor umede și a terenurilor bogate în 
carbon care au fost definite, cel mai recent 
în 2011, ca terenuri arabile în conformitate 
cu articolul 2 litera (a) din 
Regulamentul (CE) nr. 1120/2009 și care 
sunt în conformitate cu definiția terenurilor 
arabile prevăzută la articolul 4 litera (f) din 
Regulamentul (UE) nr. DP/xxx.

1 Nu se consideră primul arat ararea 
zonelor umede, a turbăriilor și a 
câmpurilor cu iarbă neagră care au fost 
definite, cel mai recent în 2011, ca terenuri 
arabile în conformitate cu articolul 2 
litera (a) din Regulamentul (CE) 
nr. 1120/2009 și care sunt în conformitate 
cu definiția terenurilor arabile prevăzută la 
articolul 4 litera (f) din Regulamentul (UE) 
nr. DP/xxx.

Or. es

Amendamentul 732
Diane Dodds
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Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „sol și stoc de carbon” – GAEC 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

protejarea zonelor umede și a solurilor 
bogate în carbon, inclusiv interzicerea 
primului arat1

protejarea zonelor umede și a solurilor 
bogate în carbon, inclusiv interzicerea 
primului arat1

____________________ ____________________
1 Nu se consideră primul arat ararea 
zonelor umede și a terenurilor bogate în 
carbon care au fost definite, cel mai recent 
în 2011, ca terenuri arabile în conformitate 
cu articolul 2 litera (a) din 
Regulamentul (CE) nr. 1120/2009 și care 
sunt în conformitate cu definiția terenurilor 
arabile prevăzută la articolul 4 litera (f) din 
Regulamentul (UE) nr. DP/xxx.

1 Nu se consideră primul arat ararea 
pajiștilor care sunt reînsămânțate imediat 
ca pășuni.

Or. en

Amendamentul 733
Andrea Zanoni

Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „biodiversitate” – SMR 2 (nou) – ultima coloană

Textul propus de Comisie Amendamentul

articolul 3 alineatul (1), articolul 3 
alineatul (2) litera (b), articolul 4 
alineatele (1), (2) și (4)

articolul 3 alineatul (1), articolul 3 alineatul 
(2) litera (b), articolul 4 alineatele (1), (2) 
și (4), articolul 5 literele (a), (b), (d)

Or. en

Justificare

Articolele din Directiva privind păsările au fost eliminate din cerințele SMR. Acestea au 
legătură cu uciderea sau capturarea deliberată a păsărilor sălbatice, deteriorarea ouălor sau 
a cuiburilor și perturbarea păsărilor. Dorim să vedem reintroducerea acestor articole în 
SMR, dat fiind faptul că există dovezi clare că uciderea intenționată de păsări, în special 
păsări de pradă și păsări cântătoare, este o problemă permanentă pe terenurile agricole și cu 
beneficiarii PAC. Amenințarea cu penalități pentru plățile PAC prevede o măsură de 
descurajare extrem de utilă.
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Amendamentul 734
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „biodiversitate” – SMR 2 (nou) – ultima coloană

Textul propus de Comisie Amendamentul

articolul 3 alineatul (1), articolul 3 
alineatul (2) litera (b), articolul 4 
alineatele (1), (2) și (4)

articolul 3 alineatul (1), articolul 3 alineatul 
(2) litera (b), articolul 4 alineatele (1), (2) 
și (4), articolul 5 literele (a), (b), (d)

Or. en

Amendamentul 735
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „biodiversitate” – SMR 2 (nou) – ultima coloană

Textul propus de Comisie Amendamentul

articolul 3 alineatul (1), articolul 3 
alineatul (2) litera (b), articolul 4 
alineatele (1), (2) și (4)

articolul 3 alineatul (1), articolul 3 alineatul 
(2) litera (b), articolul 4 alineatele (1), (2) 
și (4), articolul 5 literele (a), (b), (d)

Or. en

Justificare

Reintroducerea articolelor care au fost eliminate de pe lista celor aplicabile cerințelor SMR 
[articolul 5 literele (a), (b), (d) din Directiva 2009/147/CE privind păsările], cu privire la 
uciderea sau capturarea deliberată a păsărilor sălbatice, deteriorarea ouălor sau a 
cuiburilor și perturbarea păsărilor. 

Amendamentul 736
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Propunere de regulament
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Anexa II – Aspectul principal „biodiversitate” – SMR 2 (nou) – ultima coloană

Textul propus de Comisie Amendamentul

articolul 3 alineatul (1), articolul 3 
alineatul (2) litera (b), articolul 4 
alineatele (1), (2) și (4)

articolul 3 alineatul (1), articolul 3 alineatul 
(2) litera (b), articolul 4 alineatele (1), (2) 
și (4), articolul 5 literele (a), (b), (d)

Or. en

Justificare

Comisia a eliminat articolul 5 literele (a), (b) și (d) din Directiva 2009/147/CE privind 
păsările din cerințele SMR actuale. Acestea au legătură cu uciderea sau capturarea 
deliberată a păsărilor sălbatice, deteriorarea ouălor sau a cuiburilor și perturbarea 
păsărilor. Există dovezi clare că uciderea de păsări, în special păsări de pradă și păsări 
cântătoare, este o problemă permanentă pe terenurile agricole și cu beneficiarii PAC. Prin 
urmare, adăugarea efectuată la GAEC pentru a include o interdicție asupra tăierii gardurilor 
vii și a arborilor pe durata sezonului de împerechere a păsărilor nu este suficientă pentru a 
justifica eliminarea articolelor din Directiva privind păsările.

Amendamentul 737
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „biodiversitate” – SMR 2 – ultima coloană

Textul propus de Comisie Amendamentul

articolul 3 alineatul (1), articolul 3 
alineatul (2) litera (b), articolul 4 
alineatele (1), (2) și (4)

respectarea măsurilor stabilite pentru 
ZEPAS de către statele membre în temeiul 
articolului 4 alineatul (4).

Or. es

Amendamentul 738
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
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Anexa II – Aspectul principal „biodiversitate” – SMR 2 – ultima coloană

Textul propus de Comisie Amendamentul

articolul 3 alineatul (1), articolul 3 
alineatul (2) litera (b), articolul 4 
alineatele (1), (2) și (4)

respectarea restricțiilor în ceea ce privește 
activitatea agricolă în zonele importante 
pentru păsările sălbatice și îndeplinirea 
obligațiilor stabilite în zonele cu protecție 
specială pentru păsări

Or. es

Justificare

Este mai adecvată înlocuirea articolelor directivelor care includ, cu caracter general, 
obligațiile statelor membre, cu cerințele concrete pe care trebuie să le îndeplinească 
beneficiarii.

Amendamentul 739
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „biodiversitate” – SMR 3 (nou) – ultima coloană

Textul propus de Comisie Amendamentul

articolul 6 alineatele (1) și (2) articolul 6 alineatul (1), articolul 6 
alineatele (3) și (4), articolul 13 
alineatul (1) litera (a)

Or. en

Justificare

Reintroducerea articolelor eliminate din lista celor aplicabile cerințelor SMR [articolul 6 
alineatele (3) și (4) și articolul 13 alineatul (1) litera (a) din Directiva 92/43/CEE privind 
habitatele], cu privire la impacturile deciziilor de planificare și alte proiecte care ar putea 
avea un efect semnificativ asupra siturilor Natura 2000, reducerea oricărei daune a locului 
dacă activitatea continuă și distrugerea deliberată a speciilor protejate de plante sălbatice.

Amendamentul 740
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Propunere de regulament
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Anexa II – Aspectul principal „biodiversitate” – SMR 3 (nou) – ultima coloană

Textul propus de Comisie Amendamentul

articolul 6 alineatele (1) și (2) articolul 6 alineatele (1) și (2), articolul 6 
alineatele (3) și (4), articolul 13 
alineatul (1) litera (a)

Or. en

Justificare

Comisia a eliminat articolul 6 alineatele (3) și (4) și articolul 13 alineatul (1) litera (a) din 
Directiva 92/43/CE privind habitatele din SMR actuale. Acestea au legătură cu cerința 
autorităților naționale de a evalua planurile și proiectele care ar putea avea un efect 
semnificativ asupra siturilor Natura 2000 și ar diminua daunele aduse sitului în cazul în care 
proiectul este realizat. Nu există niciun motiv pentru a elimina aceste articole din SMR.

Amendamentul 741
Andrea Zanoni

Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „biodiversitate” – SMR 3 (nou) – ultima coloană

Textul propus de Comisie Amendamentul

articolul 6 alineatele (1) și (2) articolul 6 alineatele (1) și (2), (3) și (4), 
articolul 13 alineatul (1) litera (a)

Or. en

Justificare

Articolele din Directiva privind habitatele au fost eliminate din cerințele SMR. Acestea au 
legătură cu cerința ca autoritățile naționale să evalueze planurile și proiectele care ar putea 
avea un efect semnificativ asupra siturilor Natura 2000 și ar diminua orice daună adusă 
sitului în cazul în care activitatea continuă și distrugerea deliberată a speciilor protejate de 
plante sălbatice. Dorim ca aceste articole să fie reintroduse în SMR.

Amendamentul 742
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Propunere de regulament
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Anexa II – Aspectul principal „biodiversitate” – SMR 3 (nou) – ultima coloană

Textul propus de Comisie Amendamentul

articolul 6 alineatele (1) și (2) articolul 6 alineatele (1) și (2), articolul 13 
alineatul (1) litera (a)

Or. en

Amendamentul 743
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „biodiversitate” – SMR 3 – ultima coloană

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 alineatele (1) și (2) respectarea măsurilor obligatorii stabilite 
de statele membre pentru conservarea 
habitatelor naturale și a faunei și florei 
sălbatice, în temeiul articolului 6 
alineatele (1) și (2).

Or. es

Amendamentul 744
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „biodiversitate” – SMR 3 – ultima coloană

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 alineatele (1) și (2) respectarea planurilor de gestiune 
stabilite pentru zonele destinate 
conservării speciale

Or. es

Justificare

Este mai adecvată înlocuirea articolelor directivelor care includ, cu caracter general, 
obligațiile statelor membre, cu cerințele concrete pe care trebuie să le îndeplinească 



AM\910034RO.doc 177/188 PE494.482v02-00

RO

beneficiarii.

Amendamentul 745
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „biodiversitate” – SMR 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

măsuri relevante derivate din 
Directiva 2009/128/CE a Consiliului din 
21 octombrie 2009 de stabilire a unui 
cadru pentru acțiuni comunitare pentru a 
ajunge la o utilizare sustenabilă a 
pesticidelor

Or. en

Amendamentul 746
Albert Deß

Propunere de regulament
Anexa II – Aspect principal „peisaj, nivelul minim de întreținere” – GAEC 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

menținerea particularităților peisajelor, 
inclusiv, dacă este cazul, a gardurilor vii, 
a iazurilor, a șanțurilor și a pomilor în 
aliniament, în pâlc sau izolați, precum și a 
marginilor câmpurilor și a teraselor, 
inclusiv interzicerea tăierii gardurilor vii 
și a arborilor în perioada de reproducere 
și creștere a păsărilor, cu eventuale 
măsuri pentru evitarea speciilor invazive 
și a dăunătorilor

eliminat

Or. de

Amendamentul 747
Michel Dantin
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Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „peisaj, nivelul minim de întreținere” – GAEC 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

menținerea particularităților peisajelor, 
inclusiv, dacă este cazul, a gardurilor vii, 
a iazurilor, a șanțurilor și a pomilor în 
aliniament, în pâlc sau izolați, precum și a 
marginilor câmpurilor și a teraselor, 
inclusiv interzicerea tăierii gardurilor vii 
și a arborilor în perioada de reproducere 
și creștere a păsărilor, cu eventuale 
măsuri pentru evitarea speciilor invazive 
și a dăunătorilor

eliminat

Or. fr

Amendamentul 748
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „peisaj, nivelul minim de întreținere” – GAEC 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

menținerea particularităților peisajelor, 
inclusiv, dacă este cazul, a gardurilor vii, a 
iazurilor, a șanțurilor și a pomilor în 
aliniament, în pâlc sau izolați, precum și a 
marginilor câmpurilor și a teraselor, 
inclusiv interzicerea tăierii gardurilor vii și 
a arborilor în perioada de reproducere și 
creștere a păsărilor, cu eventuale măsuri 
pentru evitarea speciilor invazive și a 
dăunătorilor 

conservarea particularităților peisajelor, 
inclusiv, dacă este cazul, a habitatelor 
naturale și seminaturale, a gardurilor vii, 
a iazurilor, a șanțurilor și a pomilor în 
aliniament, în pâlc sau izolați, precum și a 
marginilor câmpurilor și a teraselor, 
inclusiv interzicerea tăierii gardurilor vii și 
a arborilor în perioada de reproducere și 
creștere a păsărilor, menținerea habitatelor 
seminaturale1 pe terenurile agricole, 
inclusiv a pajiștilor, a pădurilor, a 
suprafețelor cu arbuști și a zonelor 
mlăștinoase. Fermierii nu trebuie să 
realizeze noi drenări, arări, curățări, 
nivelări, reînsămânțări sau cultivări pe 
terenurile necultivate sau habitatele 
seminaturale fără o aprobare prealabilă 
din partea autorităților; menținerea 
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culturilor permanente în condiții vegetative 
bune; și cu eventuale măsuri pentru 
evitarea speciilor invazive și a dăunătorilor 
____________________
1 Habitatele seminaturale constau în 
vegetație care este gestionată prin pășunat 
și/sau tăiere, însă nu este arată, 
însămânțată, fertilizată artificial sau 
tratată cu biocide.

Or. en

Justificare

Această modificare face referire în primul rând la habitatele naturale și seminaturale care 
pot avea caracteristici peisagistice și, în al doilea rând, la habitate seminaturale neincluse ca 
atare. Habitatele seminaturale pot fi utilizate fie direct din punct de vedere agricol 
(pășunat/cosit), fie indirect, adică au valoare agroecologică în calitate de resurse 
alimentare/refugiu pentru polenizatori/prădători naturali ai speciilor de dăunători etc.

Amendamentul 749
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „peisaj, nivelul minim de întreținere” – GAEC 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

menținerea particularităților peisajelor, 
inclusiv, dacă este cazul, a gardurilor vii, a 
iazurilor, a șanțurilor și a pomilor în 
aliniament, în pâlc sau izolați, precum și a 
marginilor câmpurilor și a teraselor, 
inclusiv interzicerea tăierii gardurilor vii și 
a arborilor în perioada de reproducere și 
creștere a păsărilor, cu eventuale măsuri 
pentru evitarea speciilor invazive și a
dăunătorilor

menținerea particularităților peisajelor, 
inclusiv, dacă este cazul, a gardurilor vii, a 
iazurilor, a șanțurilor și a pomilor în 
aliniament, în pâlc sau izolați, precum și a 
marginilor câmpurilor și a teraselor, 
inclusiv interzicerea tăierii gardurilor vii și 
a arborilor în perioada de reproducere și 
creștere a păsărilor și să ia toate măsurile 
rezonabile pentru a evita extinderea 
vegetației nedorite, precum speciile 
invazive pe terenul agricol.

Or. en

Amendamentul 750
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „peisaj, nivelul minim de întreținere” – GAEC 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

menținerea particularităților peisajelor, 
inclusiv, dacă este cazul, a gardurilor vii, a 
iazurilor, a șanțurilor și a pomilor în 
aliniament, în pâlc sau izolați, precum și a 
marginilor câmpurilor și a teraselor, 
inclusiv interzicerea tăierii gardurilor vii 
și a arborilor în perioada de reproducere 
și creștere a păsărilor, cu eventuale măsuri 
pentru evitarea speciilor invazive și a 
dăunătorilor 

menținerea particularităților peisajelor, 
inclusiv, dacă este cazul, a gardurilor vii, a 
iazurilor, a șanțurilor și a pomilor în 
aliniament, în pâlc sau izolați, precum și a 
marginilor câmpurilor și a teraselor, cu 
eventuale măsuri pentru evitarea speciilor 
invazive și a dăunătorilor 

Or. es

Justificare

Aceste măsuri cu caracter general pentru protecția păsărilor sunt deja menționate în RGL2, 
conform propunerii prezentului document.

Amendamentul 751
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „peisaj, nivelul minim de întreținere” – GAEC 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

menținerea particularităților peisajelor, 
inclusiv, dacă este cazul, a gardurilor vii, a 
iazurilor, a șanțurilor și a pomilor în 
aliniament, în pâlc sau izolați, precum și a 
marginilor câmpurilor și a teraselor, 
inclusiv interzicerea tăierii gardurilor vii și 
a arborilor în perioada de reproducere și 
creștere a păsărilor, cu eventuale măsuri 
pentru evitarea speciilor invazive și a 
dăunătorilor 

menținerea particularităților peisajelor, 
inclusiv, dacă este cazul, a gardurilor vii, a 
iazurilor, a șanțurilor și a pomilor în 
aliniament, în pâlc sau izolați, precum și a 
marginilor câmpurilor și a teraselor, 
inclusiv interzicerea tăierii gardurilor vii și 
a arborilor în perioada de reproducere și 
creștere a păsărilor, cu măsuri adecvate 
pentru evitarea speciilor invazive și a 
dăunătorilor 

Or. en
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Justificare

Speciile invazive dominante în mod agresiv diminuează în mod drastic biodiversitatea și 
rezistența ecosistemelor seminaturale/ecosistemelor agricole la inundații, secete și atacuri 
ale dăunătorilor, care vor crește doar cu schimbările climatice. Ar trebui să existe cel puțin o 
cerință de raportare și de luare a unor măsuri de bază. Eliminarea în întregime a cerinței nu 
constituie o soluție: fondurile publice pot fi economisite ca urmare a unei măsuri de trecere 
anterioare – cu cât o infestare durează mai mult, cu atât mai costisitoare și mai dificilă 
devine eradicarea sa.

Amendamentul 752
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „peisaj, nivelul minim de întreținere” – GAEC 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

cerințele minime ale terenului agricol 
pentru a asigura că terenul agricol este 
păstrat într-o condiție care să evite 
deteriorarea peisajului și a biodiversității. 
Standardele ar trebui să includă rate de 
stocare a animalelor și/sau regimuri 
corespunzătoare de pășunat/cosit și 
întreținerea culturilor permanente în 
condiții vegetative bune.

Or. en

Justificare

Standardele privind întreținerea minimă nu ar trebui să fie limitate la păstrarea 
caracteristicilor peisajului precum împrejmuirile și arborii. Acestea ar trebui să aibă ca scop 
menținerea valorilor de mediu (peisaj, biodiversitate, stocarea carbonului și protecția 
solului) ale terenului agricol prin cultivare și intensificare și ca toate terenurile agricole să 
fie menținute cel puțin la standardele de bază care să evite deteriorarea peisajului și a 
biodiversității, printr-un nivel minim de activitate, precum pășunatul, cositul etc.

Amendamentul 753
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
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Anexa II – Aspectul principal „peisaj, nivelul minim de întreținere” – GAEC 8 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

protejarea pășunilor permanente la 
nivelul fermei cu o interdicție în ceea ce 
privește aratul

Or. en

Amendamentul 754
Michel Dantin

Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „siguranța alimentară” – SMR 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directiva Consiliului 96/22/CE din 29 
aprilie 1996 privind interzicerea utilizării 
anumitor substanțe cu efect hormonal sau 
tireostatic și a substanțelor β-agoniste 
(JO L 125, 23.5.1996, p. 3)

eliminat

Or. fr

Amendamentul 755
Michel Dantin

Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „biodiversitate” – SMR 5 (nou) – ultima coloană

Textul propus de Comisie Amendamentul

articolul 3 alineatul (1), articolul 3 
alineatul (2) litera (b), articolul 4 
alineatele (1), (2) și (4)

eliminat

Or. fr

Amendamentul 756
Albert Deß
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Propunere de regulament
Anexa II – Aspect principal „identificarea și înregistrarea animalelor” – CRMG 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directiva 2008/71/CE a Consiliului din 
15 iulie 2008 privind identificarea și 
înregistrarea porcinelor (JO L 213, 
8.8.2005, p. 31)

eliminat

Or. de

Amendamentul 757
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „identificarea și înregistrarea animalelor” – SMR 6 –
ultima coloană

Textul propus de Comisie Amendamentul

articolele 3, 4 și 5 articolele 4 și 5

Or. en

Amendamentul 758
Albert Deß

Propunere de regulament
Anexa II – Aspect principal „identificarea și înregistrarea animalelor” – CRMG 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al 
Consiliului și al Parlamentului European 
din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem 
de identificare și înregistrare a bovinelor 
și privind etichetarea cărnii de vită și 
mânzat și a produselor din carne de vită și 
mânzat (JO L 204, 11.8.2000, p. 1)

eliminat

Or. de
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Amendamentul 759
Albert Deß

Propunere de regulament
Anexa II – Aspect principal „identificarea și înregistrarea animalelor” – CRMG 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al 
Consiliului din 17 decembrie 2003 de 
stabilire a unui sistem de identificare și 
înregistrare a animalelor din speciile 
ovină și caprină (JO L 5, 9.1.2004, p. 8), 
articolele 3, 4 și 5

eliminat

Or. de

Amendamentul 760
Michel Dantin

Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „bunăstarea animalelor” – SMR 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 22 mai 2001 de stabilire a unor 
reglementări pentru prevenirea, controlul 
și eradicarea anumitor forme 
transmisibile de encefalopatie 
spongiformă (JO L 147, 31.5.2001, p. 1) 

eliminat

Or. fr

Amendamentul 761
Michel Dantin

Propunere de regulament
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Anexa II – Aspectul principal „bolile animalelor” – SMR 9 – ultima coloană

Textul propus de Comisie Amendamentul

articolele 7, 11, 12, 13 și 15 eliminat

Or. fr

Amendamentul 762
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „acțiune privind rezistența antimicrobiană (AMR)” (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

acțiune asupra rezistenței antimicrobiene 
(AMR) 

Or. en

Justificare

Planul de acțiune al Comisiei împotriva amenințărilor din ce în ce mai mare reprezentată de 
rezistența la antimicrobiene, (COM(2011)748 final, 15.11.2011), în special aspectele 
relevante ale acțiunii nr. 5: legislația privind sănătatea animalelor: prevenirea bolilor, 
reducerea utilizării de antibiotice și ale acțiunii nr. 10: consolidarea sistemelor de 
supraveghere a AMR și a consumului de antimicrobiene în medicina animalelor. 
Monitorizarea rezistenței la antimicrobiene la animalele destinate producției alimentare este 
obligatorie deja pentru bacteriile care pot infecta oamenii. Pentru a evita dezvoltarea unor 
bacterii rezistente, antimicrobienele clasificate de OMS ca fiind deosebit de importante ar 
trebui să fie exceptate de la utilizare la animale, cu excepția cazurilor argumentate în mod 
corespunzător. O reducere la nivel general a utilizării de antimicrobiene la animale poate fi 
obținută prin măsuri îmbunătățite de sănătate și biosecuritate a animalelor, precum și prin 
bune practici agricole pentru a evita infestările.

Amendamentul 763
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
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Anexa II – Aspectul principal „acțiune privind rezistența antimicrobiană (AMR)” 
(nouă) – GAEC 8 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Planul de acțiune al Comisiei împotriva 
amenințărilor reprezentate de rezistența la 
antimicrobiene (COM(2011)748 final, 
15.11.2011). Pentru animalele destinate 
producției alimentare: bune practici 
agricole pentru evitarea infecțiilor, 
inclusiv a limitelor de densitate, 
documentația privind tratamentele, 
inclusiv profilaxia, nicio utilizare de 
antimicrobiene foarte importante.

Or. en

Justificare

Planul de acțiune al Comisiei împotriva amenințărilor din ce în ce mai mare reprezentată de 
rezistența la antimicrobiene, (COM(2011)748 final, 15.11.2011), în special aspectele 
relevante ale acțiunii nr. 5: legislația privind sănătatea animalelor: prevenirea bolilor, 
reducerea utilizării de antibiotice și ale acțiunii nr. 10: consolidarea sistemelor de 
supraveghere a AMR și a consumului de antimicrobiene în medicina animalelor. 
Monitorizarea rezistenței la antimicrobiene a animalelor destinate producției alimentare este 
obligatorie deja pentru bacteriile care pot infecta oamenii. Pentru a evita dezvoltarea unor 
bacterii rezistente, antimicrobienele clasificate de OMS ca fiind deosebit de importante ar 
trebui să fie exceptate de la utilizare la animale, cu excepția cazurilor argumentate în mod 
corespunzător. O reducere la nivel general a utilizării de antimicrobiene la animale poate fi 
obținută prin măsuri îmbunătățite de sănătate și biosecuritate a animalelor, precum și prin 
bune practici agricole pentru a evita infestările.

Amendamentul 764
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „produse de protecție a plantelor” – SMR 10 – ultima 
coloană

Textul propus de Comisie Amendamentul

articolul 55 primele două teze aplicarea produselor fitosanitare într-un 
mod adecvat și respectând, în orice caz, 
gestionarea integrată a dăunătorilor 
stabilită în conformitate cu Directiva 
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2009/128/CE

Or. es

Amendamentul 765
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „produse de protecție a plantelor” – SMR 10 – ultima 
coloană

Textul propus de Comisie Amendamentul

articolul 55 primele două teze aplicarea corectă a produselor 
fitosanitare, utilizând doar produse 
autorizate, în cantitățile recomandate și 
respectând indicațiile etichetei. 
Gestionarea unui registru care să conțină 
denumirea produsului aplicat, elaborarea, 
data la care a fost aplicată pe parcelă, 
persoana care a aplicat-o, nivelul de 
calificare a persoanei care a aplicat-o,
doza și metoda de aplicare.

Or. es

Amendamentul 766
Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „bunăstarea animalelor” – SMR 13a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directiva 1999/74/CE a Consiliului din 
19 iulie 1999 de stabilire a standardelor 
minime pentru protecția găinilor ouătoare 
(JO L 203, 3.8.1999, p. 53-57)

Or. en
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Amendamentul 767
Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „bunăstarea animalelor” – SMR 13 a (nou) – ultima 
coloană

Textul propus de Comisie Amendamentul

articolele 3, 4 și 6

Or. en

Amendamentul 768
Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „bunăstarea animalelor” – SMR 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directiva 2007/43/CE a Consiliului de 
stabilire a normelor minime de protecție a 
puilor destinați producției de carne (JO 
L 182, 12.7.2007, p. 19-28)

Or. en

Amendamentul 769
Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „bunăstarea animalelor” – SMR 13 b (nou) – ultima 
coloană

Textul propus de Comisie Amendamentul

articolele 3 și 4 litera (6)

Or. en


