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Amendamentul 2219
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 48 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii care doresc să participe la 
schema pentru micii fermieri trebuie să 
depună o cerere până la 
15 octombrie 2014.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2220
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 48 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii care doresc să participe la 
schema pentru micii fermieri trebuie să 
depună o cerere până la 
15 octombrie 2014.

Fermierii care doresc să participe la 
schema pentru micii fermieri trebuie să 
depună o cerere până la o dată care 
urmează a fi stabilită de statele membre, 
dar nu mai târziu de:
– 15 octombrie 2014, cu efect începând 
din 2014,
sau
– 15 octombrie 2015 cu efect începând din 
2015.
Cu toate acestea, data stabilită de statele 
membre nu poate fi anterioară ultimei zi 
de depunere a unei cereri de participare la 
schema de plată de bază.

Or. en
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Justificare

Primul an de implementare a unui nou sistem, în special în statele membre în care înainte nu 
a existat sistemul bazat pe drepturi, ar putea cauza probleme atât fermierilor, cât și 
organelor administrative. Fermierii ar fi nevoiți să aleagă între două sisteme diferite, 
necunoscute. Prin urmare, pentru a asigura atingerea obiectivului mecanismului, 
participarea la schema pentru micii fermieri ar trebui să fie posibilă cel puțin încă o dată în 
cadrul perspectivei financiare.

Amendamentul 2221
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 48 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii care doresc să participe la 
schema pentru micii fermieri trebuie să 
depună o cerere până la
15 octombrie 2014.

Fermierii care doresc să participe la 
schema pentru micii fermieri trebuie să 
depună anual o cerere până la jumătatea 
lunii octombrie.

Or. fr

Amendamentul 2222
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 48 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii care doresc să participe la 
schema pentru micii fermieri trebuie să 
depună o cerere până la 
15 octombrie 2014.

Fermierii care doresc să participe la 
schema pentru micii fermieri trebuie să 
depună o cerere până la data de
15 octombrie a fiecărui an.

Or. pt

Amendamentul 2223
Phil Prendergast
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Propunere de regulament
Articolul 48 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii care doresc să participe la 
schema pentru micii fermieri trebuie să 
depună o cerere până la 
15 octombrie 2014.

Fermierii care doresc să participe la 
schema pentru micii fermieri trebuie să 
depună o cerere până la 
15 octombrie 2014, cu excepția cazurilor 
de forță majoră și a situațiilor 
excepționale.

Or. en

Amendamentul 2224
Nessa Childers

Propunere de regulament
Articolul 48 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii care doresc să participe la 
schema pentru micii fermieri trebuie să 
depună o cerere până la 
15 octombrie 2014.

Fermierii care doresc să participe la 
schema pentru micii fermieri trebuie să 
depună o cerere până la 
15 octombrie 2014, cu excepția cazurilor 
de forță majoră și a situațiilor 
excepționale.

Or. en

Amendamentul 2225
Phil Prendergast

Propunere de regulament
Articolul 48 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii care nu au depus cererea de 
participare la schema pentru micii 
fermieri până la 15 octombrie 2014 sau 
care hotărăsc să se retragă din schemă 
după acea dată sau care sunt selecționați 

eliminat
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pentru a primi sprijinul prevăzut la 
articolul 20 alineatul (1) litera (c) din 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR] nu 
mai au dreptul de a participa la schema 
respectivă.

Or. en

Amendamentul 2226
Martin Häusling
 în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 48 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii care nu au depus cererea de 
participare la schema pentru micii 
fermieri până la 15 octombrie 2014 sau 
care hotărăsc să se retragă din schemă 
după acea dată sau care sunt selecționați 
pentru a primi sprijinul prevăzut la 
articolul 20 alineatul (1) litera (c) din 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR] nu 
mai au dreptul de a participa la schema 
respectivă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2227
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 48 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii care nu au depus cererea de 
participare la schema pentru micii 
fermieri până la 15 octombrie 2014 sau 
care hotărăsc să se retragă din schemă 
după acea dată sau care sunt selecționați 
pentru a primi sprijinul prevăzut la 

eliminat
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articolul 20 alineatul (1) litera (c) din 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR] nu 
mai au dreptul de a participa la schema 
respectivă.

Or. pt

Amendamentul 2228
Nessa Childers

Propunere de regulament
Articolul 48 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii care nu au depus cererea de 
participare la schema pentru micii 
fermieri până la 15 octombrie 2014 sau 
care hotărăsc să se retragă din schemă 
după acea dată sau care sunt selecționați 
pentru a primi sprijinul prevăzut la 
articolul 20 alineatul (1) litera (c) din 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR] nu 
mai au dreptul de a participa la schema 
respectivă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2229
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 48 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii care nu au depus cererea de 
participare la schema pentru micii
fermieri până la 15 octombrie 2014 sau
care hotărăsc să se retragă din schemă 
după acea dată sau care sunt selecționați 
pentru a primi sprijinul prevăzut la
articolul 20 alineatul (1) litera (c) din 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR] nu 

Statele membre acordă o plată anuală 
fermelor de mici dimensiuni sau micilor
fermieri care au dreptul la o plată de bază 
prevăzută în capitolul 1 și care respectă 
criteriile stabilite la articolul 47a alineatul
(3) din prezentul regulament.
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mai au dreptul de a participa la schema 
respectivă.

Or. fr

Amendamentul 2230
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 48 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii care nu au depus cererea de 
participare la schema pentru micii fermieri 
până la 15 octombrie 2014 sau care 
hotărăsc să se retragă din schemă după 
acea dată sau care sunt selecționați pentru 
a primi sprijinul prevăzut la articolul 20 
alineatul (1) litera (c) din Regulamentul 
(UE) nr. […] [RDR] nu mai au dreptul de a 
participa la schema respectivă.

Fermierii care nu au depus cererea de 
participare la schema pentru micii fermierii 
până la 15 octombrie 2014 pot modifica 
acea decizie până la cel târziu 
15 octombrie 2016. Cei care nu au aderat 
la schema pentru micii fermieri până la 
15 octombrie 2016 sau care hotărăsc să se 
retragă din schemă după data-limită din 
2014 sau 2016 sau care au fost selecționați 
pentru a primi sprijinul prevăzut la 
articolul 20 alineatul (1) litera (c) din 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR] nu mai 
au dreptul de a participa la schema 
respectivă.

Or. pt

Amendamentul 2231
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 48 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul fermierilor care primesc un 
sprijin inferior unei sume care urmează 
să fie stabilită și care nu poate în niciun 
caz să fie mai mare de 1 000 EUR, statele
membre pot să prevadă includerea 
acestora în schemă, cu excepția cazului în
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care aceștia solicită în mod expres 
scoaterea lor din schemă, prin depunerea
unei cereri cel mai târziu până la data 
indicată în primul paragraf.

Or. es

Justificare

Amendamentul urmărește să încurajeze participarea la schema simplificată.

Amendamentul 2232
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 48 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul fermierilor care primesc un 
sprijin inferior unei sume care urmează 
să fie stabilită și care nu poate în niciun 
caz să fie mai mare de 1 000 EUR, statele
membre pot să prevadă includerea 
acestora în schemă, cu excepția cazului în
care aceștia solicită în mod expres 
scoaterea lor din schemă, prin depunerea
unei cereri cel mai târziu până la data 
indicată în primul paragraf.

Or. es

Justificare

Schema pentru micii fermieri oferă posibilitatea de a simplifica gestionarea cererilor de
sprijin din partea fermierilor care primesc mai puțin de 1 000 EUR. În același timp, 
beneficiarii în cauză ar fi, de asemenea, acoperiți de regimul de gestionare simplificată în 
concordanță cu nivelul de sprijin acordat. Amendamentul urmărește să încurajeze 
participarea la schema simplificată.

Amendamentul 2233
Izaskun Bilbao Barandica
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Propunere de regulament
Articolul 48 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul fermierilor care primesc un 
sprijin inferior unei sume care urmează 
să fie stabilită și care nu poate în niciun 
caz să fie mai mare de 1 000 EUR, statele
membre pot să prevadă includerea 
acestora în schemă, cu excepția cazului în
care aceștia solicită în mod expres 
scoaterea lor din schemă, prin depunerea
unei cereri cel mai târziu până la data de 
15 octombrie 2014.

Or. es

Justificare

Se consolidează caracterul obligatoriu al sistemului și se simplifică sistemul în general.

Amendamentul 2234
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 48 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 48a
Schemă opțională simplificată pentru 

micii fermieri
În cazul fermierilor care primesc un 
sprijin inferior unei sume care urmează 
să fie stabilită și care nu poate în niciun 
caz să fie mai mare de 1 000 EUR, statele
membre pot să prevadă includerea 
acestora în schemă, cu excepția cazului în
care aceștia solicită în mod expres 
scoaterea lor din schemă, prin depunerea
unei cereri cel mai târziu până la data 
indicată în primul paragraf.

Or. es
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Justificare

Cuvântul „opțională” trebuie introdus în titlu și suntem, de asemenea, de părere că, în cazul 
în care schema este aplicată, statele membre ar trebui să aibă opțiunea de a include în mod 
automat potențiali beneficiari, cu excepția cazului în care fermierii în cauză solicită în mod 
expres contrariul.

Amendamentul 2235
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc cuantumul 
plății anuale din cadrul schemei pentru 
micii fermieri la unul dintre următoarele 
niveluri, sub rezerva aplicării alineatelor 
(2) și (3):

eliminat

(a) un cuantum care să nu depășească 
15 % din plata medie pe beneficiar 
acordată la nivel național;
(b) un cuantum corespunzător plății medii 
pe hectar acordate la nivel național, 
înmulțit cu o cifră care corespunde 
numărului de hectare – maximum trei.
Media națională menționată la primul 
paragraf litera (a) se stabilește de către 
statele membre pe baza plafonului 
național prevăzut în anexa II pentru anul 
calendaristic 2019 și a numărului de 
agricultori care au obținut drepturi la 
plată în temeiul articolului 21 
alineatul (1).
Media națională menționată la primul 
paragraf litera (b) se stabilește de către 
statele membre pe baza plafonului 
național prevăzut în anexa II pentru anul 
calendaristic 2019 și a numărului de 
hectare eligibile declarate în conformitate 
cu articolul 26 în 2014.
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Or. en

Amendamentul 2236
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam 
Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc cuantumul plății 
anuale din cadrul schemei pentru micii 
agricultori la unul dintre următoarele 
niveluri, sub rezerva aplicării 
alineatelor (2) și (3):

Statele membre pot stabili cuantumul plății 
anuale din cadrul schemei pentru micii 
fermieri la unul dintre următoarele niveluri, 
sub rezerva aplicării alineatelor (2) și (3):

Or. en

Amendamentul 2237
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc cuantumul plății 
anuale din cadrul schemei pentru micii 
agricultori la unul dintre următoarele 
niveluri, sub rezerva aplicării alineatelor 
(2) și (3):

Statele membre pot stabili cuantumul plății 
anuale din cadrul schemei pentru micii 
fermieri la unul dintre următoarele niveluri, 
sub rezerva aplicării alineatelor (2) și (3):

Or. en

Justificare

Schema pentru micii fermieri ar trebui să se bazeze pe voluntariat în statele membre – prin 
urmare, sunt necesare amendamente specifice.

Amendamentul 2238
Diane Dodds
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Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc cuantumul plății 
anuale din cadrul schemei pentru micii 
agricultori la unul dintre următoarele 
niveluri, sub rezerva aplicării 
alineatelor (2) și (3):

Statele membre pot stabili cuantumul plății 
anuale din cadrul schemei pentru micii 
fermieri la unul dintre următoarele niveluri, 
sub rezerva aplicării alineatelor (2) și (3):

Or. en

Amendamentul 2239
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc cuantumul plății 
anuale din cadrul schemei pentru micii 
fermieri la unul dintre următoarele niveluri, 
sub rezerva aplicării alineatelor (2) și (3):

Statele membre pot stabili cuantumul plății 
anuale din cadrul schemei opționale pentru 
micii fermieri la unul dintre următoarele 
niveluri, sub rezerva aplicării 
alineatelor (2) și (3):

Or. es

Justificare

Trebuie adăugat cuvântul „opțional”.

Amendamentul 2240
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc cuantumul plății 
anuale din cadrul schemei pentru micii 

Statele membre stabilesc cuantumul plății 
anuale din cadrul schemei pentru micii 
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fermieri la unul dintre următoarele 
niveluri, sub rezerva aplicării alineatelor 
(2) și (3):

fermieri la maximum 25 % din plata 
medie pe beneficiar.

Or. fr

Amendamentul 2241
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un cuantum care să nu depășească 
15 % din plata medie pe beneficiar 
acordată la nivel național;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 2242
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un cuantum care să nu depășească 15 %
din plata medie pe beneficiar acordată la 
nivel național;

(a) un cuantum care să nu depășească 30 %
din plata medie pe beneficiar acordată la 
nivel național;

Or. en

Amendamentul 2243
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un cuantum care să nu depășească 15 % 
din plata medie pe beneficiar acordată la 
nivel național;

(a) un cuantum care să nu depășească 20 % 
din plata medie pe beneficiar acordată la 
nivel național;

Or. fr

Justificare

Este indicată creșterea procentului pentru a putea lua în considerare mai bine diferitele 
situații.

Amendamentul 2244
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un cuantum care să nu depășească 15 %
din plata medie pe beneficiar acordată la 
nivel național;

(a) un cuantum care să nu depășească 10 %
din plata medie pe beneficiar acordată la 
nivel național;

Or. it

Amendamentul 2245
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un cuantum corespunzător plății medii 
pe hectar acordate la nivel național, 
înmulțit cu o cifră care corespunde 
numărului de hectare – maximum trei.

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 2246
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un cuantum corespunzător plății medii 
pe hectar acordate la nivel național, 
înmulțit cu o cifră care corespunde 
numărului de hectare – maximum trei.

(b) un cuantum corespunzător plății medii 
pe hectar acordate la nivel național, 
înmulțit cu o cifră care corespunde 
numărului de hectare – maximum șase.

Or. de

Amendamentul 2247
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un cuantum corespunzător plății medii 
pe hectar acordate la nivel național, 
înmulțit cu o cifră care corespunde 
numărului de hectare – maximum trei.

(b) un cuantum corespunzător valorii de o 
dată și jumătate din valoarea plății medii 
pe hectar acordate la nivel național, 
înmulțit cu o cifră care corespunde 
numărului de hectare – maximum cinci.

Or. pt

Amendamentul 2248
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un cuantum corespunzător plății medii 
pe hectar acordate la nivel național, 
înmulțit cu o cifră care corespunde 
numărului de hectare – maximum trei.

(b) un cuantum corespunzător plății medii 
pe hectar acordate la nivel național, 
înmulțit cu o cifră care corespunde 
numărului de hectare – maximum cinci.
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Or. en

Amendamentul 2249
Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un cuantum corespunzător plății medii 
pe hectar acordate la nivel național, 
înmulțit cu o cifră care corespunde 
numărului de hectare – maximum trei.

(b) un cuantum corespunzător plății medii 
pe hectar acordate la nivel național, 
înmulțit cu o cifră care corespunde 
numărului de hectare – maximum cinci.

Or. de

Amendamentul 2250
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) un nivel egal cu cuantumul la care ar 
avea dreptul fermierul în funcție de 
numărul de hectare declarate 
pentru 2014;

Or. it

Amendamentul 2251
Giancarlo Scottà, Paolo De Castro, Paolo Bartolozzi, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) un nivel egal cu cuantumul la care ar 
avea dreptul fermierul în funcție de 
numărul de hectare declarate pentru anul 
calendaristic 2014.

Or. it

Justificare

A treia opțiune reprezintă o măsură mai simplă și nu ar avea niciun impact asupra plăților de 
bază. Nu ar impune efectuarea de controale privind împărțirile artificiale, lucru care 
reprezintă un proces extrem de complicat.

Amendamentul 2252
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Statele membre stabilesc cuantumul 
plății anuale pentru micii fermieri la 
maximum 25 % din plata medie pe 
beneficiar.

Or. fr

Amendamentul 2253
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Media națională menționată la primul 
paragraf litera (a) se stabilește de către 
statele membre pe baza plafonului 
național prevăzut în anexa II pentru anul 
calendaristic 2019 și a numărului de 

eliminat
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agricultori care au obținut drepturi la 
plată în temeiul articolului 21 alineatul 
(1).

Or. fr

Amendamentul 2254
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) 
nu trebuie să fie mai mic de 500 EUR și 
nici mai mare de 1 000 EUR. Fără a 
aduce atingere articolului 51 alineatul 
(1), dacă aplicarea alineatului (1) 
determină stabilirea unui cuantum mai 
mic de 500 EUR sau mai mare de 1 000 
EUR, cuantumul respectiv se rotunjește în 
sus sau în jos, până la valoarea minimă 
sau respectiv maximă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2255
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) 
nu trebuie să fie mai mic de 500 EUR și 
nici mai mare de 1 000 EUR. Fără a 
aduce atingere articolului 51 alineatul 
(1), dacă aplicarea alineatului (1) 
determină stabilirea unui cuantum mai 
mic de 500 EUR sau mai mare de 1 000 

eliminat
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EUR, cuantumul respectiv se rotunjește în 
sus sau în jos, până la valoarea minimă 
sau respectiv maximă.

Or. en

Amendamentul 2256
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) 
nu trebuie să fie mai mic de 500 EUR și 
nici mai mare de 1 000 EUR. Fără a aduce 
atingere articolului 51 alineatul (1), dacă 
aplicarea alineatului (1) determină 
stabilirea unui cuantum mai mic de 500 
EUR sau mai mare de 1 000 EUR, 
cuantumul respectiv se rotunjește în sus 
sau în jos, până la valoarea minimă sau 
respectiv maximă.

(2) Cuantumul menționat la alineatele (1) 
și (1a) nu trebuie să fie mai mic de 
500 EUR și nici mai mare de 25 % din 
plata medie națională pe beneficiar. Fără 
a aduce atingere articolului 51 alineatul (1), 
dacă aplicarea alineatului (1) determină 
stabilirea unui cuantum mai mic de 
500 EUR sau mai mare de 25 % din plata 
medie națională pe beneficiar, cuantumul 
respectiv se rotunjește în sus sau în jos, 
până la valoarea minimă sau respectiv 
maximă.

Or. fr

Amendamentul 2257
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) nu 
trebuie să fie mai mic de 500 EUR și nici 
mai mare de 1 000 EUR. Fără a aduce 
atingere articolului 51 alineatul (1), dacă 
aplicarea alineatului (1) determină 
stabilirea unui cuantum mai mic de 500 
EUR sau mai mare de 1 000 EUR, 

(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) nu 
trebuie să fie mai mic de 1 000 EUR și nici 
mai mare de 2 000 EUR. Fără a aduce 
atingere articolului 51 alineatul (1), dacă 
aplicarea alineatului (1) determină 
stabilirea unui cuantum mai mic de 1 000
EUR sau mai mare de 2 000 EUR, 
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cuantumul respectiv se rotunjește în sus 
sau în jos, până la valoarea minimă sau 
respectiv maximă.

cuantumul respectiv se rotunjește în sus 
sau în jos, până la valoarea minimă sau 
respectiv maximă.

Or. de

Amendamentul 2258
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) nu 
trebuie să fie mai mic de 500 EUR și nici 
mai mare de 1 000 EUR. Fără a aduce 
atingere articolului 51 alineatul (1), dacă 
aplicarea alineatului (1) determină 
stabilirea unui cuantum mai mic de 500 
EUR sau mai mare de 1 000 EUR, 
cuantumul respectiv se rotunjește în sus 
sau în jos, până la valoarea minimă sau 
respectiv maximă.

(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) nu 
trebuie să fie mai mic de 1 000 EUR și nici 
mai mare de 2 000 EUR. Fără a aduce 
atingere articolului 51 alineatul (1), dacă 
aplicarea alineatului (1) determină 
stabilirea unui cuantum mai mic de 1 000 
EUR sau mai mare de 2 000 EUR, 
cuantumul respectiv se rotunjește în sus 
sau în jos, până la valoarea minimă sau 
respectiv maximă.

Or. pt

Amendamentul 2259
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) nu 
trebuie să fie mai mic de 500 EUR și nici 
mai mare de 1 000 EUR. Fără a aduce 
atingere articolului 51 alineatul (1), dacă 
aplicarea alineatului (1) determină 
stabilirea unui cuantum mai mic de 500 
EUR sau mai mare de 1 000 EUR, 
cuantumul respectiv se rotunjește în sus 
sau în jos, până la valoarea minimă sau 

(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) nu 
trebuie să fie mai mic de 500 EUR și nici 
mai mare de 1 500 EUR. Fără a aduce 
atingere articolului 51 alineatul (1), dacă 
aplicarea alineatului (1) determină 
stabilirea unui cuantum mai mic de 
500 EUR sau mai mare de 1 500 EUR, 
cuantumul respectiv se rotunjește în sus 
sau în jos, până la valoarea minimă sau 
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respectiv maximă. respectiv maximă.

Or. fr

Justificare

Este indicată extinderea bazei pentru a putea lua în considerare mai bine diferitele situații.

Amendamentul 2260
Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) nu 
trebuie să fie mai mic de 500 EUR și nici 
mai mare de 1 000 EUR. Fără a aduce 
atingere articolului 51 alineatul (1), dacă 
aplicarea alineatului (1) determină 
stabilirea unui cuantum mai mic de 500 
EUR sau mai mare de 1 000 EUR, 
cuantumul respectiv se rotunjește în sus 
sau în jos, până la valoarea minimă sau 
respectiv maximă.

(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) nu 
trebuie să fie mai mic de 500 EUR și nici 
mai mare de 1 500 EUR. Fără a aduce 
atingere articolului 51 alineatul (1), dacă 
aplicarea alineatului (1) determină 
stabilirea unui cuantum mai mic de 500 
EUR sau mai mare de 1 500 EUR, 
cuantumul respectiv se rotunjește în sus 
sau în jos, până la valoarea minimă sau 
respectiv maximă.

Or. pl

Amendamentul 2261
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Cuantumul plății anuale aferente 
schemei pentru micii fermieri este egal cu 
cuantumul sumei la care ar avea dreptul 
un fermier în temeiul articolelor 18, 29, 
34, 36 și 38 în anul în care fermierul a 
aderat la schema de plată, dar nu poate 



AM\910272RO.doc 23/42 PE494.604v01-00

RO

depăși 1 500 EUR.

Or. en

Amendamentul 2262
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatul (2), în 
Cipru și Malta cuantumul plății 
menționat la alineatul (1) poate fi stabilit 
la o valoare mai mică de 500 EUR, dar nu 
mai mică de 200 EUR.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 2263
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatul (2), în 
Cipru și Malta cuantumul plății 
menționat la alineatul (1) poate fi stabilit 
la o valoare mai mică de 500 EUR, dar nu 
mai mică de 200 EUR.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2264
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatul (2), în 
Cipru și Malta cuantumul plății 
menționat la alineatul (1) poate fi stabilit 
la o valoare mai mică de 500 EUR, dar nu 
mai mică de 200 EUR.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2265
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) păstrează cel puțin un număr de 
hectare care corespunde numărului de 
drepturi deținute;

(a) își măresc suprafața agricolă până la 
un total minim de 5 hectare;

Or. en

Justificare

Crearea schemei pentru micii fermieri nu ar trebui să aibă ca efect înghețarea artificială a 
structurilor agricole, care să împiedice competitivitatea, dezvoltarea economică, inovarea și 
spiritul de întreprindere.

Amendamentul 2266
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) păstrează cel puțin un număr de 
hectare care corespunde numărului de 
drepturi deținute;

(a) păstrează o parte din activitatea 
agricolă stabilită de statul membru;
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Or. fr

Amendamentul 2267
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) îndeplinesc cerințele minime prevăzute 
la articolul 10 alineatul (1) litera (b).

eliminat

Or. fr

Amendamentul 2268
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) fermierii participanți la schema 
pentru micii fermieri a căror producție în 
perioada 2014-2020 depășește criteriile de 
eligibilitate stabilite la articolele 47 și 48 
din prezentul titlu pot depune cereri 
pentru plățile directe prevăzute la 
articolul 10 din titlul II din prezentul 
regulament. 

Or. en

Amendamentul 2269
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Drepturile la plată activate în 2014 în 
temeiul articolelor 25 și 26 de către un 
agricultor care participă la schema pentru 
micii agricultori sunt considerate drepturi 
activate pe toată durata participării 
agricultorului respectiv la schemă.

Drepturile la plată activate în anul în care 
a intrat în schemă în temeiul articolelor 25 
și 26 de către un agricultor care participă la 
schema pentru micii agricultori sunt 
considerate drepturi activate pe toată durata 
participării agricultorului respectiv la 
schemă.

Or. en

Amendamentul 2270
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la articolul 27, 
drepturile la plată deținute de fermierii 
care participă la schema pentru micii 
fermieri nu sunt transferabile decât în 
cazul moștenirii sau al moștenirii 
anticipate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2271
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la articolul 27, drepturile 
la plată deținute de fermierii care participă 
la schema pentru micii fermieri nu sunt 
transferabile decât în cazul moștenirii sau 
al moștenirii anticipate.

Prin derogare de la articolul 27, drepturile 
la plată deținute de fermierii care participă 
la schema pentru micii fermieri sau de 
fermele de dimensiuni foarte mici nu sunt 
transferabile decât în cazul moștenirii sau 
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al moștenirii anticipate.

Or. fr

Amendamentul 2272
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a finanța plata prevăzută în 
prezentul titlu, statele membre deduc 
cuantumurile corespunzătoare 
cuantumurilor la care urmează să aibă 
dreptul micii agricultori sub forma plății de 
bază prevăzute la titlul III capitolul 1, a 
plății pentru practici agricole benefice 
pentru climă și mediu prevăzute la titlul III 
capitolul 2 și, dacă este cazul, a plății 
pentru zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale prevăzute la titlul III 
capitolul 3, a plății pentru tinerii agricultori 
prevăzute la titlul III capitolul 4 și a 
sprijinului cuplat prevăzut la titlul IV, din 
cuantumurile totale prevăzute pentru plățile 
respective.

Pentru a finanța plata prevăzută în 
prezentul titlu, statele membre deduc 
cuantumurile corespunzătoare 
cuantumurilor la care urmează să aibă 
dreptul micii agricultori sub forma plății de 
bază prevăzute la titlul III capitolul 1, a 
plății pentru practici agricole benefice 
pentru climă și mediu prevăzute la titlul III 
capitolul 2 și, dacă este cazul, a plății 
pentru zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale prevăzute la titlul III 
capitolul 3 și a plății pentru tinerii 
agricultori prevăzute la titlul III capitolul 4 
din cuantumurile totale prevăzute pentru 
plățile respective.

Or. en

Amendamentul 2273
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a finanța plata prevăzută în 
prezentul titlu, statele membre deduc 
cuantumurile corespunzătoare 
cuantumurilor la care urmează să aibă 
dreptul micii fermieri sub forma plății de 

Pentru a finanța plata prevăzută în 
prezentul titlu, statele membre deduc 
cuantumurile corespunzătoare 
cuantumurilor la care urmează să aibă 
dreptul micii fermieri sau fermele de 
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bază prevăzute în titlul III capitolul 1, a 
plății pentru practici agricole benefice 
pentru climă și mediu prevăzute în titlul III 
capitolul 2 și, dacă este cazul, a plății 
pentru zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale prevăzute în titlul III 
capitolul 3, a plății pentru tinerii fermieri 
prevăzute în titlul III capitolul 4 și a 
sprijinului cuplat prevăzut în titlul IV, din 
cuantumurile totale prevăzute pentru plățile 
respective.

dimensiuni foarte mici sub forma plății de 
bază prevăzute în titlul III capitolul 1, a 
plății pentru practici agricole benefice 
pentru climă și mediu prevăzute în titlul III 
capitolul 2 și, dacă este cazul, a plății 
pentru zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale prevăzute în titlul III 
capitolul 3, a plății pentru tinerii fermieri 
prevăzute în titlul III capitolul 4 și a 
sprijinului cuplat prevăzut în titlul IV, din 
cuantumurile totale prevăzute pentru plățile 
respective.

Or. fr

Amendamentul 2274
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă cuantumul total al plăților care 
trebuie efectuate în cadrul schemei 
destinate micilor fermieri depășește 10% 
din plafonul național anual stabilit în 
anexa II, statele membre aplică o reducere 
lineară a cuantumurilor care trebuie plătite 
în conformitate cu prezentul titlu, pentru a 
respecta procentul respectiv.

(2) Plățile care trebuie efectuate în cadrul 
schemei destinate fermelor foarte mici și 
plățile pentru ajutorul fermelor de mici 
dimensiuni sunt prioritare, iar statele 
membre aplică o reducere lineară a 
cuantumurilor care trebuie plătite în 
conformitate cu prezentul titlu, pentru a 
respecta plafonul anual stabilit în anexa 
II.

Or. fr

Amendamentul 2275
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă cuantumul total al plăților care (2) Dacă cuantumul total al plăților care 
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trebuie efectuate în cadrul schemei 
destinate micilor fermieri depășește 10 %
din plafonul național anual stabilit în anexa 
II, statele membre aplică o reducere lineară 
a cuantumurilor care trebuie plătite în 
conformitate cu prezentul titlu, pentru a 
respecta procentul respectiv.

trebuie efectuate în cadrul schemei 
destinate micilor fermieri depășește 25 %
din plafonul național anual stabilit în anexa 
II, statele membre aplică o reducere lineară 
a cuantumurilor care trebuie plătite în 
conformitate cu prezentul titlu, pentru a 
respecta procentul respectiv.

Or. pt

Amendamentul 2276
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) măsuri privind gestionarea 
informațiilor care trebuie notificate, 
precum și norme privind conținutul, 
forma, calendarul, frecvența și termenele 
notificărilor;

Or. de

Amendamentul 2277
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) măsuri privind gestionarea 
informațiilor care trebuie notificate, 
precum și norme privind conținutul, 
forma, calendarul, frecvența și termenele 
notificărilor;

eliminat

Or. de
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Justificare

Aceasta nu este o decizie de natură tehnică exclusiv.

Amendamentul 2278
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, măsurile care 
sunt în același timp necesare și justificabile 
pentru soluționarea în regim de urgență a 
unor probleme specifice. Măsurile
menționate pot deroga de la dispozițiile 
prezentului regulament, dar numai în 
măsura și pentru perioada în care acest 
lucru este strict necesar. Actele respective 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 56 alineatul (2).

(1) În conformitate cu articolul 55, se 
deleagă Comisiei competența de a adopta
acte delegate, care sunt în același timp 
necesare și justificabile pentru soluționarea 
în regim de urgență a unor probleme 
specifice. Actele delegate menționate pot 
deroga de la dispozițiile prezentului 
regulament, dar numai în măsura și pentru 
perioada în care acest lucru este strict 
necesar.

Or. de

Justificare

Acest articol, care urmărește să soluționeze anumite probleme specifice, poate avea 
consecințe politice profunde; prin urmare, participarea Parlamentului European este absolut 
necesară. 

Amendamentul 2279
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Din motive imperioase de urgență 
justificate corespunzător, legate de 
măsurile la care se face referire la alineatul 
(1), Comisia adoptă acte de punere în 

(2) Din motive imperioase de urgență 
justificate corespunzător, legate de 
măsurile la care se face referire la alineatul 
(1), se deleagă Comisiei competența de a
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aplicare cu aplicabilitate imediată, în 
conformitate cu procedura menționată la
articolul 56 alineatul (3).

adopta acte delegate cu aplicabilitate 
imediată, în conformitate cu articolul 55 a.

Or. de

Justificare

Urgența nu este un motiv de a nu pune în aplicare dispozițiile Tratatului de la Lisabona.

Amendamentul 2280
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competențe la care se face 
referire în prezentul regulament este 
conferită Comisiei pentru o perioadă
nedeterminată, începând de la data intrării 
în vigoare a prezentului regulament.

(2) Delegarea de competențe la care se face 
referire în prezentul regulament este 
conferită Comisiei pentru o perioadă de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament. Comisia prezintă 
un raport privind delegarea de competențe 
cel târziu cu nouă luni înainte de 
încheierea perioadei de cinci ani. 
Delegarea de competențe se prelungește 
tacit cu perioade de timp identice, cu 
condiția ca Parlamentul European și 
Consiliul să aprobe prelungirea respectivă 
maximum trei luni înainte de încheierea 
fiecărei perioade.
În acest scop, Parlamentul European 
hotărăște cu majoritatea membrilor care îl 
compun, iar Consiliul cu majoritate
calificată.

Or. de

Justificare

Parlamentul European ar trebui să confirme în mod activ delegarea de competențe către
Comisie și, în cazul în care există îndoieli, nu ar trebui să lupte pentru a-și revendica
propriile drepturi legislative.
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Amendamentul 2281
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competențe la care se face 
referire în prezentul regulament este 
conferită Comisiei pentru o perioadă
nedeterminată, începând de la data intrării 
în vigoare a prezentului regulament.

(2) Delegarea de competențe la care se face 
referire în prezentul regulament este 
conferită Comisiei pentru o perioadă de 
cinci ani, începând de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament. Comisia 
prezintă un raport privind delegarea de 
competențe cel târziu cu nouă luni înainte 
de încheierea perioadei de cinci ani. 
Delegarea competențelor se prelungește 
tacit pentru perioade cu durată identică, 
cu excepția cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opune unei 
astfel de prelungiri, cu cel târziu trei luni 
înainte de expirarea fiecărei perioade.

Or. de

Amendamentul 2282
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2

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 la care se face 
referire în prezentul regulament este 
conferită Comisiei pentru o perioadă de 
cinci ani începând de la data de ...*.

_______________

*Data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en
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Justificare

În conformitate cu poziția Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A7-0158/2011) în 
cadrul procesului de aliniere la Tratatul de la Lisabona.

Amendamentul 2283
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia prezintă un raport privind 
delegarea competențelor cel târziu cu 
nouă luni înainte de încheierea perioadei 
de cinci ani. Delegarea competenței se 
prelungește tacit cu perioade de timp 
identice, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul se 
opun prelungirii respective cel târziu cu 
trei luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.

Or. en

Justificare

În conformitate cu poziția Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A7-0158/2011) în 
cadrul procesului de aliniere la Tratatul de la Lisabona.

Amendamentul 2284
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 55 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 55a
Procedura de urgență

(1) Actele delegate adoptate în temeiul
prezentului articol intră imediat în 
vigoare și se aplică atât timp cât nu se 
formulează nicio obiecțiune în
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conformitate cu alineatul (2). Notificarea 
unui act delegat transmisă Parlamentului 
European și Consiliului prezintă motivele 
pentru care s-a recurs la procedura de 
urgență.
(2) Parlamentul European sau obiecțiuni 
cu privire la un act delegat în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 55 alineatul (5). Într-un astfel de 
caz, Comisia abrogă actul fără întârziere, 
în urma notificării deciziei Parlamentului 
European sau a Consiliului.

Or. de

Justificare

Urgența nu este un motiv de a nu pune în aplicare dispozițiile Tratatului de la Lisabona.

Amendamentul 2285
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 58 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 58a
Până la 1 martie 2017, Comisia prezintă
un raport Parlamentului European și
Consiliului cu privire la punerea în 
aplicare a prezentului regulament, însoțit, 
dacă este necesar, de propuneri legislative 
corespunzătoare.

Or. it

Amendamentul 2286
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Anexa I a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa Ia 
Lista activităților minime care trebuie 
efectuate pe terenurile utilizate pentru 
pășunat sau cultivare și criteriile minime 
care trebuie îndeplinite de către fermieri, 
astfel cum sunt menționate la articolul 4
I – Activități minime
(Comisia va include lista în această 
anexă)
II – Criteriile care trebuie îndeplinite de 
către fermieri
(Comisia va include lista în această 
anexă)

Or. es

Justificare

Corespunde amendamentului depus care include articolul 4 alineatul (2a) nou.

Amendamentul 2287
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Anexa II

Textul propus de Comisie Amendamentul

[A se adapta în conformitate cu 
adoptarea/respingerea articolului 6 
alineatul (1).]

Or. en

Amendamentul 2288
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi
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Propunere de regulament
Anexa II

Textul propus de Comisie Amendamentul

[Repartizarea resurselor între statele 
membre, care este prezentată în anexa II, 
ar trebui revizuită pe baza unor criterii 
obiective, astfel cum este prevăzut la 
considerentul 21.]

Or. it

Amendamentul 2289
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Anexa II

Textul propus de Comisie Amendamentul

[Cuantumurile incluse în anexa II ar trebui 
să fie calculate în conformitate cu 
articolul 6 alineatul (1) litera (a) (nouă).]

Or. en

Amendamentul 2290
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Anexa IV a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa IVa
Ponderea zonelor de interes ecologic 
prevăzute la articolul 32
Particularități ale reliefului / Valoarea 
zonei echivalente de interes ecologic 
(ZIE)
Pășuni permanente, mlaștini, golfuri, 
pășuni montane, pășuni montane situate 
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în zona Natura 2000 // 1 ha de pajiște în 
Natura 2000 = 2 ha de ZIE
Benzi de protecție de-a lungul cursurilor 
de apă, benzi de protecție formate din 
graminee perene în afara malurilor 
cursurilor de apă (lățimea benzilor de 
protecție = 5 m ) // 1 ha de suprafață = 2 
ha de ZIE
Terenuri scoase permanent din circuitul 
agricol (cu excepția celor destinate 
utilizării în industrie), în benzi de la 10 
până la 20 de metri lățime // 1 ha de 
pârloagă = 1 ha de ZIE
Pârloage cu plante melifere // 1 ha de 
suprafață = 2 ha de ZIE
Pârloage pentru fauna sălbatică (inclusiv 
flori) // 1 ha de suprafață = 1 ha de ZIE
Zone cu vegetație ierboasă cu acces 
interzis și scoase din producție (suprafețe 
cu vegetație ierboasă aranjate în benzi de 
la 5 până la 10 metri, care nu sunt 
întreținute nici pentru cosit nici pentru 
pășunat și care încurajează dezvoltarea de 
tufișuri și spini) // 1 m lungime = 100 m2 
ZIE
Livezi de pomi // 1 ha livezi de pomi = 
5 ha de ZIE
Turbă // 1 ha de turbă = 20 ha de ZIE
Garduri vii // 1 metru liniar = 100 m2 de 
ZIE
Rânduri de copaci // 1 metru liniar = 
10 m2 de ZIE
Copaci izolați // 1 copac = 50 m2 de ZIE
Liziere, boscheți, grupuri de copaci // 
1 metru liniar = 100 m2 de SIE
Răzoare: fâșii de vegetație sălbatică sau 
însămânțată, care se poate distinge cu 
ochiul liber de terenul cultivat învecinat, 
cu o lățime de la 1 până la 5 metri, situată 
între două parcele, între o parcelă și un 
drum sau între o parcelă și o lizieră // 
1 ha de suprafață = 1 ha de ZIE
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Șanțuri, cursuri de apă, canale de irigație, 
diguri de pământ, rezervoare de apă, 
aflorimente // 1 metru liniar sau din 
perimetru = 10 m2 de ZIE
Bălți, acumulări de apă în doline // 
1 metru din perimetru = 100 m2 de ZIE
Parapete, terasamente, grămezi de pietre, 
suport mic tradițional țărănesc // 1 metru 
de parapet sau din perimetru = 50 m2 de 
ZIE
Unele tipuri de mlaștini, golfuri, pășuni 
montane, pășuni montane de mare 
altitudine stabilite la nivel local; Unele 
pășuni permanente stabilite la nivel local 
(de exemplu, pășunile umede, cele litorale 
etc. ) // 1 ha de suprafață de plante 
erbacee = 1 ha de ZIE
„Alte medii”, toate suprafețele care nu 
suferă niciun fel de transformare 
(fertilizatori sau tratamente), nici nu au 
fost arate de cel puțin 5 ani (de exemplu, 
ruine, doline, rupturi de pantă...) // 
1 metru liniar = 10 m2 de ZIE ; 1 ha de 
suprafață = 1 ha de ZIE

Or. fr

Amendamentul 2291
Mairead McGuinness, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Elisabeth Jeggle, Esther 
de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Anexa V a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa Va 
Lista culturilor menționate la articolul 30:
grâu comun de primăvară sau meslin 
destinate însămânțării sau alac
grâu comun de iarnă sau meslin destinate 
însămânțării sau alac
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grâu dur
secară de primăvară
secară de iarnă
orz de primăvară
orz de iarnă
ovăz de primăvară
ovăz de iarnă
porumb
orez
sorg boabe
hrișcă sau mei sau semințe de iarba-
cănărașului
manioc sau arorut sau salep sau 
topinambur sau batată
rapiță de iarnă (rapiță)
rapiță de primăvară (rapiță)
floarea-soarelui
boabe de soia
arahide
semințe de in
alte plante oleaginoase sau fructe 
oleaginoase
lucernă sau sparcetă sau trifoi sau 
măzăriche sau sulfină sau latir și seradelă
mazăre sau năut sau fasole ori linte sau 
alte legume cu păstaie
cartofi
sfeclă de zahăr
trestie de zahăr
porumb dulce
hamei
in
cânepă
tutun
roșii
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ceapă sau ceapă eșalotă ori usturoi sau 
praz sau alte legume aliacee
varză sau conopidă ori varză creață sau 
gulii sau legume comestibile similare din 
familia Brassicaceae
salată verde
cicoare
morcovi sau napi sau sfeclă roșie pentru 
salată ori barba-caprei sau țelină de 
rădăcină sau ridichi sau rădăcinoase 
comestibile similare
castraveți sau cornișoni
legume cu păstaie
avocado
pepene sau papaya
șofran
cimbru sau busuioc ori melisă sau mentă 
sau oregano sau rozmarin sau salvie
roșcove
bumbac
Raigras aristat
Cultură de acoperire amestecată în 
scopuri agronomice

Or. en

Amendamentul 2292
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Hannu Takkula

Propunere de regulament
Anexa V a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa Va 
Lista culturilor menționate la articolul 30
grâu comun de primăvară sau meslin 
destinate însămânțării sau alac
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grâu comun de iarnă sau meslin destinate 
însămânțării sau alac
grâu dur
secară de primăvară
secară de iarnă
orz de primăvară
orz de iarnă
ovăz de primăvară
ovăz de iarnă
porumb
orez
sorg boabe
hrișcă sau mei sau semințe de iarba-
cănărașului
manioc sau arorut sau salep sau 
topinambur sau batată
rapiță de primăvară sau rapiță
rapiță de iarnă sau rapiță
iarbă de sezon
floarea-soarelui
boabe de soia
arahide
semințe de in
alte plante oleaginoase sau fructe 
oleaginoase
lucernă sau sparcetă sau trifoi sau 
măzăriche sau sulfină sau latir și seradelă
mazăre sau năut sau fasole ori linte sau 
alte legume cu păstaie
cartofi
sfeclă de zahăr
trestie de zahăr
porumb dulce
hamei
in
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cânepă
tutun
roșii
ceapă sau ceapă eșalotă ori usturoi sau 
praz sau alte legume aliacee
varză sau conopidă ori varză creață sau 
gulii sau legume comestibile similare din 
familia Brassicaceae
salată verde
cicoare
morcovi sau napi sau sfeclă roșie pentru 
salată ori barba-caprei sau țelină de 
rădăcină sau ridichi sau rădăcinoase 
comestibile similare
castraveți sau cornișoni
legume cu păstaie
avocado
pepene sau papaya
șofran
cimbru sau busuioc ori melisă sau mentă 
sau oregano sau rozmarin sau salvie
roșcove
bumbac

Or. en


