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Amendamentul 1
Giovanni La Via
Amendament de compromis de înlocuire a amendamentelor 18, 19, 201, 209, 210, 212

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Organismul de certificare este un 
organism de audit public sau privat. Atunci 
când este un organism de audit privat, 
acesta este selectat de statul membru prin 
intermediul unei proceduri de achiziții 
publice. Organismul de certificare
furnizează un aviz, redactat în 
conformitate cu standardele de audit 
acceptate la nivel internațional privind 
exhaustivitatea, exactitatea și veridicitatea 
conturilor anuale ale agenției de plăți, buna 
funcționare a sistemelor de control 
instituite, precum și legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente.
Acest aviz declară, printre altele, dacă 
examinarea pune la îndoială afirmațiile 
făcute în declarația de asigurare de 
gestiune la care se face referire la 
articolul 7 alineatul (3) litera (b).

Organismul de certificare este independent 
din punct de vedere operațional atât de 
agenția de plăți în cauză, cât și de 
autoritatea care a acreditat respectiva 
agenție.

Organismul de certificare este independent 
din punct de vedere operațional atât de 
agenția de plăți în cauză, cât și de 
autoritatea care a acreditat respectiva 
agenție.

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

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 111 privind adoptarea unor
norme privind statutul organismelor de 
certificare, sarcinile specifice ale acestora, 
inclusiv controalele care trebuie 
structurate în cel mai eficient mod posibil, 
bazându-se cât mai mult posibil pe 
eșantioane integrate, în vederea 
minimizării sarcinii administrative pentru 
fermieri și statele membre.
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Comisia adoptă acte de punere în aplicare 
de stabilire a unor norme privind 
certificatele și rapoartele care trebuie 
întocmite de organismele de certificare, 
împreună cu documentele însoțitoare. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 112 
alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 2
Giovanni La Via
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 20-25, 213, 214, 228, 240, 256, 
257, 258

Propunere de regulament
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

(2) Sistemul de consiliere agricolă se referă 
cel puțin la:

(2) Sistemul de consiliere agricolă se referă 
cel puțin la următoarele:

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

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

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

(b) practicile agricole benefice pentru 
climă și mediu stabilite în titlul III 
capitolul 2 din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx [DP] și întreținerea suprafeței 
agricole menționată la articolul 4 
alineatul (1) litera (c) din 
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Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx [DP]; Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx [DP];
(c) cerințele sau acțiunile legate de 
atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea, de biodiversitate, de 
protecția apelor, de notificarea bolilor 
animalelor și plantelor și de inovare, cel 
puțin astfel cum sunt stabilite în anexa I la 
prezentul regulament;

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

(ca) dezvoltarea durabilă a activităților 
economice ale fermelor în conformitate 
cu măsurile propuse de programele de 
dezvoltare rurală, inclusiv cele pentru 
modernizarea fermelor, obiectivele 
competitivității, integrarea lanțului de 
producție, inovarea și direcționarea spre 
piață, precum și promovarea și punerea în 
aplicare a principiilor referitoare la 
contabilizare, antreprenoriat și 
gestionarea sustenabilă a resurselor 
economice;

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

(d). performanța de mediu și dezvoltarea 
durabilă a activității economice a fermelor, 
astfel cum sunt definite de statele membre, 
și cu acordare de prioritate fermelor care 
participă la schema pentru micii fermieri 
menționată în titlul V din Regulamentul
(UE) nr. xxx/xxx[DP]. Acest fragment ar 
trebui să fie opțional.

(3) De asemenea, sistemul de consiliere 
agricolă poate să se refere mai ales la:

(3) De asemenea, sistemul de consiliere 
agricolă poate să se refere, printre altele, la 
următoarele:

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

(aa) promovarea conversiei fermelor și 
diversificarea activității economică a 
acestora,
(ab) gestionarea riscului și introducerea 
de acțiuni preventive corespunzătoare cu 
scopul de a aborda dezastrele naturale, 
evenimentele catastrofale și bolile 
animalelor și plantelor; 
(ac) consiliere privind combaterea 
integrată a dăunătorilor și privind 
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utilizarea alternativelor nechimice.
(b) cerințele minime stabilite de legislația 
națională menționate la articolul 29 
alineatul (3) și la articolul 30 alineatul (2) 
din Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx [RD].

(b) cerințele stabilite de legislația națională 
menționate la articolul 29 și la articolul 30 
din Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx [RD].

Or. en

Amendamentul 3
Giovanni La Via
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 274-277

Propunere de regulament
Articolul 14 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indiferent dacă primesc sau nu sprijin în 
cadrul politicii agricole comune, inclusiv în 
ceea ce privește dezvoltarea rurală, 
beneficiarii pot utiliza în mod facultativ 
sistemul de consiliere agricolă.

Indiferent dacă primesc sau nu sprijin în 
cadrul politicii agricole comune, inclusiv în 
ceea ce privește dezvoltarea rurală, 
beneficiarii pot utiliza în mod facultativ 
sistemul de consiliere agricolă.

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

Totuși, statele membre pot stabili, pe baza 
unor criterii de mediu, economice și 
sociale, categoriile de beneficiari care au 
acces prioritar la sistemul de consiliere 
agricolă, care poate include, printre altele:

(a) fermierii al căror acces la un serviciu 
de consiliere diferit de sistemul de 
consiliere agricolă este cel mai limitat;
(b) fermierii care participă la măsuri 
destinate să asigure eficiența în materie 
de carbon, substanțe nutritive și/sau 
energie, descrise la titlul III capitolul 2 
din Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[DP].
(c). rețelele care operează cu resurse 
limitate în sensul articolelor 53, 61 și 62 
din Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx [RD].

Sistemul de consiliere agricolă garantează Sistemul de consiliere agricolă garantează 
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că beneficiarii au acces la consiliere care 
reflectă situația specifică a exploatației lor.

că beneficiarii au acces la consiliere care 
reflectă situația specifică a exploatației lor.

Or. en

Amendamentul 4
Giovanni La Via
Amendament de compromis de înlocuire a amendamentului 288

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 5
Giovanni La Via
Amendament de compromis de înlocuire a amendamentului 388

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru orice plată necuvenită în urma 
unei nereguli sau a unei neglijențe, statele 

(1) Pentru orice plată necuvenită în urma 
unei nereguli sau a unei neglijențe, statele 



PE501.971v01-00 8/30 AM\921692RO.doc

RO

membre solicită recuperarea de la 
beneficiar în termen de un an de la prima 
indicație privind apariția unei astfel de 
nereguli și înregistrează cuantumurile 
corespunzătoare în registrul debitorilor al 
agenției de plăți.

membre solicită recuperarea de la 
beneficiar în termen de un an după ce un 
raport de control sau un document similar 
care semnalează apariția unei astfel de 
nereguli a fost aprobat și, după caz, primit 
de agenția de plăți sau de organismul 
responsabil de recuperare. Cuantumurile 
corespunzătoare sunt înregistrate, în 
același timp cu prezentarea cererii de 
recuperare, în registrul debitorilor al 
agenției de plăți.

Or. en

Amendamentul 6
Giovanni La Via
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 61-63, 420, 
422-424, 427, 433 

Propunere de regulament
Articolul 61 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 11 privind 
normele referitoare la nivelul minim de 
controale necesare la fața locului pentru 
o gestionare eficientă și proporțională a 
riscurilor. Aceste reguli specifică 
circumstanțele în care statele membre 
trebuie să își ajusteze numărul de 
controale la fața locului în funcție de 
nivelul de risc inerent și prevăd 
posibilitatea de a reduce numărul de 
controale atunci când ratele de eroare se 
află la un nivel acceptabil și sistemele de 
gestionare și control existente 
funcționează în mod adecvat; 

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

(1) Sistemul instituit de statele membre în 
conformitate cu articolul 60 alineatul (2) 
include, cu excepția cazului în care se 
prevede altfel, controlarea administrativă 
sistematică a tuturor cererilor de ajutor și a 
cererilor de plată și este completat de 
controale la fața locului al căror scop este 
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de a monitoriza conformitatea cu 
dispozițiile privind schemele de ajutor și 
nivelul riscului inerent și al căror număr 
este ajustat din perspectiva scopului 
respectiv.

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

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

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

Or. en

Amendamentul 7
Giovanni La Via
Amendament de compromis de înlocuire a amendamentelor 64, 65, 432, 433

Propunere de regulament
Articolul 64

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 

(1) Pentru a asigura că aplicarea
controalelor este corectă și eficientă 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 



PE501.971v01-00 10/30 AM\921692RO.doc

RO

articolul 111 în ceea ce privește situațiile 
în care beneficiarii sau reprezentanții 
acestora împiedică efectuarea 
controalelor.

articolul 111 în ceea ce privește în special 
următoarele:

(2) 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:

(-a) normele privind situațiile în care 
beneficiarii sau reprezentanții acestora 
împiedică realizarea controalelor;

(a) normele privind controalele 
administrative și la fața locului care trebuie 
efectuate de statele membre în ceea ce 
privește respectarea obligațiilor, 
angajamentelor și criteriilor de eligibilitate 
care decurg din aplicarea legislației 
Uniunii;

(a). normele privind controalele 
administrative și la fața locului pe care 
trebuie să le realizeze statele membre, în 
conformitate cu o abordare proporțională 
și bazată pe riscuri, în ceea ce privește 
respectarea obligațiilor, a angajamentelor 
și a criteriilor de eligibilitate care decurg 
din aplicarea legislației Uniunii;

(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;
(c) normele și metodele de raportare a 
controalelor și a verificărilor efectuate, 
precum și a rezultatelor lor;

(c) normele și metodele de raportare a 
controalelor și a verificărilor efectuate, 
precum și a rezultatelor lor;

(d) autoritățile responsabile cu efectuarea 
controalelor de conformitate, conținutul și 
frecvența acestor controale și etapa de 
comercializare care urmează să facă 
obiectul controalelor respective;

(d). normele privind desemnarea 
autorităților responsabile cu efectuarea 
controalelor de conformitate, conținutul și 
frecvența acestor controale și etapa de 
comercializare care urmează să facă 
obiectul controalelor respective;

(e) dacă sunt necesare în mod specific în 
vederea bunei gestionări a sistemului, 
normele care introduc cerințe suplimentare 
în materie de proceduri vamale, în special 
în conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 450/2008 al Parlamentului European și 

(e) în cazul în care sunt necesare în vederea 
bunei gestionări a sistemului, normele care 
introduc cerințe suplimentare în materie de 
proceduri vamale, în special în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 450/2008 al Parlamentului European și 
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al Consiliului; al Consiliului;
(f) în ceea ce privește cânepa, astfel cum 
este menționată la articolul 38 din
Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx [DP], 
normele referitoare la măsurile specifice de 
control și la metodele de stabilire a 
nivelurilor de tetrahidrocanabinol;

(f) în ceea ce privește cânepa, astfel cum 
este menționată la articolul 38 din 
Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx [DP], 
normele referitoare la măsurile specifice de 
control și la metodele de stabilire a 
nivelurilor de tetrahidrocanabinol;

(g) în ceea ce privește bumbacul, astfel 
cum este menționat la articolul 42 din 
Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx [DP], un 
sistem de controale referitoare la 
organizațiile interprofesionale aprobate;

(g) în ceea ce privește bumbacul, astfel 
cum este menționat la articolul 42 din 
Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx [DP], un 
sistem de controale referitoare la 
organizațiile interprofesionale aprobate;

(h) în ceea ce privește vinul, astfel cum 
este menționat în Regulamentul (UE) 
nr. OCP/xxx, normele privind măsurarea 
suprafețelor, precum și în legătură cu 
controalele și normele care reglementează 
procedurile financiare specifice pentru 
eficientizarea controalelor;

(h) în ceea ce privește vinul, astfel cum 
este menționat în Regulamentul (UE) 
nr. OCP/xxx, normele privind măsurarea 
suprafețelor, precum și în legătură cu 
controalele și normele care reglementează 
procedurile financiare specifice pentru 
eficientizarea controalelor;

(i) testele și metodele care urmează a fi 
aplicate pentru stabilirea eligibilității 
produselor pentru intervenție publică și 
depozitare privată, precum și utilizarea 
procedurilor de ofertare atât pentru 
depozitarea privată, cât și pentru 
intervenția publică.

(i) testele și metodele care urmează a fi 
aplicate pentru stabilirea eligibilității 
produselor pentru intervenție publică și 
depozitare privată, precum și utilizarea 
procedurilor de ofertare în ambele cazuri.

(1a) Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare de stabilire a termenelor în care 
Comisia trebuie să răspundă unei 
indicații conform căreia statul membru 
intenționează să reducă numărul de 
controale la fața locului.

Actele de punere în aplicare prevăzute la 
primul paragraf sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 112 alineatul (3) sau 
la articolul corespunzător din 
Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[DP], din 
Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[RD] sau, 
respectiv, din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx[sCMO].

Actele de punere în aplicare prevăzute la 
primul paragraf sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 112 alineatul (3) sau 
la articolul corespunzător din 
Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[DP], din 
Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[RD] sau, 
respectiv, din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx[sCMO].

Or. en
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Amendamentul 8
Giovanni La Via
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 67-72, 619 

Propunere de regulament
Articolul 65

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, în întregime sau parțial,
criteriile de eligibilitate pentru o anumită 
schemă de ajutor, prevăzute de legislația 
sectorială agricolă, partea corespunzătoare 
de ajutor se retrage în întregime. 

În special, în cazul neconformității cu 
criteriile de eligibilitate privind unitățile 
numărabile, precum hectarele de teren 
sau numărul de animale, ajutorul se 
retrage în întregime din unitățile pentru 
care nu sunt îndeplinite criteriile de 
eligibilitate.
(1a) În cazul în care ajutorul are legătură 
cu îndeplinirea angajamentelor specifice 
și dacă se constată că un beneficiar nu își 
respectă aceste angajamente, ajutorul 
respectiv este retras în întregime sau 
parțial.

(2) 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.

(2) În cazurile în care actele legislative în 
sensul articolului 289 alineatul (3) din 
tratat prevede acest lucru – atunci când 
este relevant, sub rezerva unor detalii 
suplimentare stabilite în actele delegate –, 
statele membre impun, de asemenea, 
penalități administrative 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.

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 

Cuantumul retragerii la care se face 
referire la alineatul (1a) și penalitățile 
administrative la care se face referire la 
alineatul (2) este proporțional cu natura,
gravitatea, amploarea, durata și repetarea 
nerespectării constatate și poate merge 
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mulți ani calendaristici. până la excluderea totală pe perioada 
unuia sau a mai multor ani calendaristici 
de la una sau mai multe scheme de ajutor 
sau măsuri de sprijin, care fac subiectul 
neconformității. 
(2a) Gradarea penalităților se bazează pe 
următoarele criterii generale:
- „gravitatea” neconformității depinde, în 
special, de importanța consecințelor 
neconformității, și anume, a riscului pe 
care îl implică pentru fondul Uniunii 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;
- „durata” neconformității este 
determinată de autoritatea competentă 
ținând 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 
neconformitate anterioară și, atunci când 
este posibil, să fi avut posibilitatea de a 
lua măsurile necesare pentru a înceta 
neconformitatea anterioară;

(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 și de 
penalitățile administrative menționate la 
alineatele anterioare se recuperează în 
întregime.

Or. en
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Amendamentul 9
Giovanni La Via
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 78, 456 și 457

Propunere de regulament
Articolul 68 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru instituie și 
utilizează un sistem integrat de 
administrare și control (denumit în 
continuare „sistemul integrat”).

(1) Fiecare stat membru instituie și 
utilizează un sistem integrat de 
administrare și control (denumit în 
continuare „sistemul integrat”).

(2) Sistemul integrat se aplică schemelor 
de sprijin enumerate în anexa I la 
Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx [DP] și 
sprijinului acordat în conformitate cu 
articolul 22 alineatul (1) literele (a) și (b), 
articolele 29-32, 34 și 35 din Regulamentul 
xxx/xxx [RD], precum și, după caz, în 
conformitate cu articolul 28 alineatul (1) 
litera (b) din Regulamentul (UE) 
nr. CR/xxx.

(2) Sistemul integrat se aplică schemelor 
de sprijin enumerate în anexa I la 
Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx [DP] și 
sprijinului acordat în conformitate cu 
articolul 22 alineatul (1) literele (a) și (b), 
articolele 29-32, 34 și 35 din Regulamentul 
xxx/xxx [RD], precum și, după caz, în 
conformitate cu articolul 28 alineatul (1) 
litera (b) din Regulamentul (UE) 
nr. CR/xxx.

Totuși, prezentul capitol nu se aplică 
măsurilor menționate la articolul 29 
alineatul (9) din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx[RD], și nici măsurilor 
prevăzute la articolul 22 alineatul (1) 
literele (a) și (b) din regulamentul 
respectiv, cu privire la costul de instalare.

Totuși, prezentul capitol nu se aplică 
măsurilor menționate la articolul 29 
alineatul (9) din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx[RD], și nici măsurilor 
prevăzute la articolul 22 alineatul (1) 
literele (a) și (b) din regulamentul 
respectiv, cu privire la costul de instalare.

(3) În măsura în care este necesar, sistemul 
integrat se aplică și controlului privind 
ecocondiționalitatea prevăzut în titlul VI.

(3) În măsura în care este necesar, sistemul 
integrat se aplică și controlului privind 
ecocondiționalitatea prevăzut în titlul VI.

(3a) Statele membre utilizează în mod 
corespunzător tehnologia la stabilirea 
sistemului integrat al acestora, pentru a 
reduce sarcina administrativă și a asigura 
realizarea controalelor într-un mod 
eficient și eficace. 

Or. en

Amendamentul 10
Giovanni La Via
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Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 79, 474-477, BUDG 21

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatele 2 și 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre furnizează, printre 
altele, prin mijloace electronice, formulare 
prestabilite, bazate pe suprafețele stabilite 
în anul precedent, precum și documente 
grafice pentru localizarea suprafețelor în 
cauză. Statul membru poate decide că 
cererea de ajutor trebuie să conțină doar 
modificările față de cererea de ajutor 
depusă în anul precedent. Totuși, în ceea ce 
privește schema pentru micii fermieri 
prevăzută în titlul V din 
Regulamentul (UE) nr. DP/xxx, această 
posibilitate trebuie oferită tuturor 
fermierilor în cauză.

(2) Statele membre furnizează, printre 
altele, prin mijloace electronice, formulare 
prestabilite, bazate pe suprafețele stabilite 
în anul precedent, precum și documente 
grafice pentru localizarea suprafețelor în 
cauză. Statul membru poate decide că 
cererea de ajutor trebuie să conțină doar 
modificările față de cererea de ajutor 
depusă în anul precedent. Totuși, în ceea ce 
privește schema pentru micii fermieri 
prevăzută în titlul V din 
Regulamentul (UE) nr. DP/xxx, această 
posibilitate este oferită tuturor fermierilor 
în cauză.

(2a) Statele membre pot decide ca o cerere 
de ajutor sau o cerere 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 la 
informațiile pe care le-au prezentat inițial. 
Cererea multianuală este totuși 
condiționată de confirmarea anuală de 
către beneficiar.

Or. en

Amendamentul 11
Giovanni La Via
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 80, 81, 483, 484, 487

Propunere de regulament
Articolul 75

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu articolul 61, statele 
membre, prin intermediul agențiilor de 

(1) În conformitate cu articolul 61, statele 
membre, prin intermediul agențiilor de 
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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.

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 
de risc inerent.

(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 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.

(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 și sistemul global de navigație 
prin satelit (GNSS) pentru efectuarea de 
controale la fața locului în privința 
parcelelor agricole.

(4) În cazul în care nu sunt îndeplinite 
condițiile de eligibilitate, se aplică 
articolul 65.

(4) În cazul în care nu sunt îndeplinite 
condițiile de eligibilitate, se aplică 
articolul 65.

Or. en

Amendamentul 12
Giovanni La Via
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 82, 83, 500, 504, 508

Propunere de regulament
Articolul 76

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) 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.

(1) 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.
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Plățile se fac în maximum două tranșe, în 
perioada menționată.

Plățile se fac în maximum două tranșe, în 
perioada menționată.

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).

Fără a se aduce atingere aplicării celui 
de-al treilea alineat, Comisia poate să 
adopte acte de punere în aplicare prin 
care să autorizeze 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. Respectivele acte de punere 
în aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 112 alineatul (3).

(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, care trebuie 
efectuată de statele membre în temeiul 
articolului 75.

(2a) Prin derogare de la alineatul (2) de la 
prezentul articol, având în vedere riscurile 
de supraplată, statele membre pot decide, 
luând în considerare riscul de supraplată, 
să plătească până la 50 % în ceea ce 
privește plata menționată la titlul III 
capitolul II al Regulamentului (UE) nr. 
xxx/xxx [DP] 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 de 
ajutor este identic pentru toți beneficiarii 
unei măsuri sau ai unui ansamblu de 
operațiuni.
(2b) La cererea unuia sau a mai multor 
state membre, în circumstanțe 
excepționale și în cazul în care situația 
bugetului o permite, Comisia Europeană 
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poate autoriza plăți în avans chiar înainte 
de 16 octombrie.

Or. en

Amendamentul 13
Giovanni La Via
Amendament de compromis de înlocuire a amendamentului 516

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; fără 
a aduce atingere articolului 9 din 
Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx [DP], 
normele de eligibilitate trebuie să fie în 
concordanță cu satisfacerea provocărilor 
schimbărilor climatice, a pierderilor de 
biodiversitate 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; 
flexibilitatea, justificată în baza unor 
argumente agronomice sau ecologice, este 
permisă pe baza standardelor obișnuite 
ale statului membru sau ale regiunii în 
cauză;

Or. en

Amendamentul 14
Giovanni La Via
Amendament de compromis de înlocuire a amendamentului 3
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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.

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

Totuși, în circumstanțe justificate 
corespunzător, un stat membru poate 
prevedea derogări de la primul alineat, cu 
condiția să ia toate măsurile pentru a 
împiedica scăderea semnificativă a 
suprafeței totale destinate pășunilor și 
pajiștilor permanente.

Or. en

Amendamentul 15
Giovanni La Via
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 86, 95, 541, 542, 621
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Propunere de regulament
Articolul 99

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Penalitatea prevăzută la articolul 91 se 
aplică prin reducerea plăților sau 
excluderea de la întreaga sumă a plăților 
menționate la articolul 92 care au fost 
acordate sau urmează a fi acordate 
beneficiarului respectiv în legătură cu anul 
calendaristic în cauză sau cu anii în cauză.

(1) Penalitatea prevăzută la articolul 91 se 
aplică prin reducerea plăților sau 
excluderea de la întreaga sumă a plăților 
menționate la articolul 92 care au fost 
acordate sau urmează a fi acordate 
beneficiarului respectiv în legătură cu anul 
calendaristic în cauză sau cu anii în cauză.

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 respective, se ține seama în 
mod proporțional de natura, gravitatea, 
amploarea, persistența și repetarea 
neconformității constatate, precum și de 
criteriile stabilite la alineatele (2), (3) și 
(4).

(2) În caz de neconformitate cauzată de 
neglijență, procentul reducerii este de 
maximum 5 %, iar în caz de 
neconformitate repetată, de 
maximum 15 %.

(2) În caz de neconformitate cauzată de 
neglijență, procentul reducerii este de 
maximum 5 %, iar în caz de 
neconformitate repetată, nu depășește
15 %.

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. Cu toate acestea, cazurile 
de nerespectare 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 ar trebui
considerat minor. Totuși, cazurile de 
neconformitate care constituie un risc 
direct pentru sănătatea publică sau pentru 
sănătatea animalelor nu sunt considerate 
minore.

În plus, statele membre pot institui un 
sistem de avertizare timpurie în cazurile 
de primă neconformitate care nu sunt 
considerate ca fiind grave. Atunci când 
un stat membru decide să utilizeze această 
opțiune, autoritatea competentă îi trimite 
beneficiarului o avertizare inițială, 
notificând constatarea și obligația de a 
lua măsuri de remediere. Impactul unui 
astfel de sistem este limitat la menținerea 
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beneficiarului responsabil pentru 
neconformitate. Avertizarea este urmată 
sistematic de controale corespunzătoare 
pe durata anului următor pentru a 
verifica dacă neconformitatea a fost 
remediată. Dacă aceasta a fost remediată, 
nu se aplică nicio reducere. Dacă nu a 
fost remediată, se aplică retroactiv 
reducerea conform primului paragraf. 
Totuși, cazurile de neconformitate care 
constituie un risc direct pentru sănătatea 
publică sau pentru sănătatea animalelor 
sunt considerate întotdeauna severe.

(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 rezultate 
din neglijență severă, 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.

(4) În orice caz, cuantumul total al 
reducerilor și al excluderilor pentru un an 
calendaristic nu depășește cuantumul total 
menționat la alineatul (1) primul paragraf.

(4) În orice caz, cuantumul total al 
reducerilor și al excluderilor pentru un an 
calendaristic nu depășește cuantumul total 
menționat la alineatul (1) primul paragraf.

Or. en

Amendamentul 16
Giovanni La Via
Amendament de compromis de înlocuire a amendamentelor 87, 96, 538, 539

Propunere de regulament
Articolul 101

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În scopul asigurării unei distribuiri 
corecte a fondurilor către beneficiarii care 
au dreptul, se deleagă Comisiei competența 
de a adopta acte delegate în conformitate 
cu articolul 111, pentru a stabili o bază 
armonizată pentru calcularea penalităților 
rezultate din ecocondiționalitate, ținând 
cont de reducerile datorate disciplinei 
financiare.

(1) În scopul asigurării unei distribuiri 
corecte a fondurilor către beneficiarii care 
au dreptul, se deleagă Comisiei competența 
de a adopta acte delegate în conformitate 
cu articolul 111, pentru a stabili o bază 
armonizată pentru calcularea penalităților 
rezultate din ecocondiționalitate, ținând 
cont de reducerile datorate disciplinei 
financiare.
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(2) Pentru a se asigura aplicarea eficientă, 
coerentă și fără discriminări a 
ecocondiționalității, se deleagă Comisiei 
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 111 în ceea ce 
privește calcularea și aplicarea 
penalităților.

(2) Pentru a se asigura aplicarea eficientă, 
bazată pe riscuri și proporțională,
coerentă și fără discriminări a 
ecocondiționalității, se deleagă Comisiei 
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 111 în ceea ce 
privește calcularea și aplicarea 
penalităților. Aceste acte delegate conțin 
în special norme privind cazurile în care 
penalitățile administrative nu sunt impuse 
pentru conformitatea generată de o 
defecțiune tehnică a sistemelor de 
identificare și înregistrare a animalelor, 
la care se face referire la anexa II, SMR 7 
și SMR 8 și nu rezultă în urma unei 
acțiuni sau omisiuni care poate fi 
atribuită direct beneficiarului în cauză.

Or. en

Amendamentul 17
Giovanni La Via
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 650-654

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 
ultimul curs de schimb lunar mediu
stabilit de Banca Centrală Europeană 
înaintea datei de 1 octombrie a anului 
pentru care se acordă ajutorul.

Or. en

Amendamentul 18
Giovanni La Via
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Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 98-101, 665-667, 670 

Propunere de regulament
Articolul 110

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) 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.

(1) Se instituie un cadru comun de 
monitorizare și evaluare în vederea 
măsurării performanțelor politicii agricole 
comune, mai ales:

(a) a plăților directe prevăzute de 
Regulamentul (UE) nr. DP/xxx,
(b) a măsurilor de piață prevăzute de 
Regulamentul (UE) nr. CMO/xxx,
(c) a măsurilor de dezvoltare rurală 
prevăzute de Regulamentul (UE) 
nr. RD/xxx și a

(d) aplicării ecocondiționalității prevăzute 
de prezentul regulament.

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.

Comisia monitorizează aceste măsuri ale 
politicii pe baza raportării de către statele 
membre în conformitate cu normele 
stabilite în prezentul regulament.. 
Comisia elaborează un plan de evaluare 
multianual cu evaluări periodice ale unor 
instrumente specifice pe care le va realiza.

(2) Impactul măsurilor politicii agricole 
comune menționate la alineatul (1) se 
măsoară în raport cu următoarele obiective:

(2) Impactul măsurilor politicii agricole 
comune menționate la alineatul (1) se 
măsoară în raport cu următoarele obiective:

(a) producția viabilă de produse alimentare, 
cu accentul pe veniturile agricole, pe 
productivitatea agricolă și pe stabilitatea 
prețurilor;

(a) producția viabilă de produse alimentare, 
acordând o atenție deosebită costurilor de 
producție, veniturilor agricole, 
productivității agricole și stabilității 
prețurilor;
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(b) gestionarea durabilă a resurselor 
naturale și a acțiunilor de combatere a 
schimbărilor climatice, acordând o atenție 
deosebită emisiilor de gaze cu efect de 
seră, biodiversității, solului și apei;

(b) gestionarea durabilă a resurselor 
naturale și a acțiunilor de combatere a 
schimbărilor climatice, acordând o atenție 
deosebită emisiilor de gaze cu efect de 
seră, biodiversității, solului și apei;

(c) dezvoltarea teritorială echilibrată, cu 
accent pe ocuparea forței de muncă în 
mediul rural, pe creșterea economică și pe 
sărăcia în zonele rurale.

(c) dezvoltarea teritorială echilibrată, cu 
accent pe ocuparea forței de muncă în 
mediul rural, pe creșterea economică și pe 
sărăcia în zonele rurale.

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

Pentru a se asigura o aplicare eficientă a 
prezentului alineat, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 111 în ceea ce 
privește conținutul și construcția cadrului 
de monitorizare și evaluare, inclusiv setul 
de indicatori și metodele de calculare a 
acestora.

(3) Statele membre furnizează Comisiei 
toate informațiile necesare pentru a permite 
monitorizarea și evaluarea măsurilor în 
cauză. Comisia ține cont de nevoile de date 
și de sinergiile dintre potențialele surse de 
date, mai ales de utilizarea datelor în 
scopuri statistice, atunci când este cazul.

(3) 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. Comisia ține 
cont de nevoile de date și de sinergiile 
dintre potențialele surse de date, mai ales 
de utilizarea datelor în scopuri statistice, 
atunci când este cazul.

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, fără să 
impună o sarcină administrativă 
necuvenită asupra acestora, 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).

(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.

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

Or. en
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Amendamentul 19
Giovanni La Via
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 723-725, 770

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, 
cu excepția motivelor fitosanitare sau a 
resturilor în urma tăierii.

Or. en

Amendamentul 20
Giovanni La Via
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 733-738, 771

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)

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 21
Giovanni La Via
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 739-744 772

Propunere de regulament
Anexa II – Aspectul principal „biodiversitate” – SMR 3 – ultima coloană

Textul propus de Comisie Amendamentul

articolul 6 alineatele (1) și (2) articolul 6 alineatele (1) și (2) și articolul 
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13 alineatul (1) litera (a)

Or. en

Amendamentul 22
Giovanni La Via
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 102, 748 

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 habitatelor 
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.

Or. en

Amendamentul 23
Giovanni La Via
Amendament de compromis de înlocuire a amendamentului 112

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a ajuta beneficiarii să 
conștientizeze în mai mare măsură legătura 
dintre practicile agricole și gestionarea 
fermelor, pe de o parte, și standardele 
legate de mediu, schimbările climatice, 
bunele condiții agricole ale terenurilor, 
siguranța alimentară, sănătatea publică, 
sănătatea animalelor, sănătatea plantelor și 
bunăstarea animalelor, pe de altă parte, este 

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

bunăstarea animalelor, pe de altă parte, este 
necesar ca statele membre să instituie un 
sistem cuprinzător de consiliere agricolă 
care să ofere consiliere beneficiarilor. 
Acest sistem de consiliere agricolă nu ar 
trebui în niciun caz să afecteze obligația și 
responsabilitatea beneficiarilor de a 
respecta standardele respective. De 
asemenea, statele membre ar trebui să 
asigure o separare clară între consiliere și 
controale.

Or. en

Amendamentul 24
Giovanni La Via
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 113-116, 20-25, 213, 214, 228, 
240, 256, 257, 258

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) Sistemul de consiliere agricolă ar 
trebui să cuprindă cel puțin cerințele și 
standardele care formează domeniul de 
aplicare al ecocondiționalității la nivel de 
fermă. De asemenea, sistemul ar trebui să 
cuprindă cerințele care trebuie respectate în 
privința practicilor agricole benefice pentru 
climă și mediu în vederea acordării plăților 
directe, precum și în privința întreținerii 
suprafeței agricole în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. DP/xxx al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din xxx de stabilire a unor norme privind 
plățile directe acordate fermierilor prin 
scheme de sprijin din cadrul politicii 
agricole comune. În plus, sistemul ar 
trebui să cuprindă anumite elemente legate 
de atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea, biodiversitate, 
protecția apelor, notificarea bolilor 
animalelor și plantelor și inovare, 
performanță de mediu și de dezvoltarea 
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durabilă a activității economice a fermelor, 
inclusiv cele pentru modernizarea 
fermelor, obiectivele competitivității, 
integrarea lanțului de producție, inovarea 
și direcționarea spre piață, precum și 
promovarea și punerea în aplicare a 
principiilor referitoare la contabilizare, 
antreprenoriat și gestionarea sustenabilă 
a resurselor economice. În final, statele 
membre pot include în sistemul lor 
promovarea conversiei fermelor și 
diversificarea activității economice a 
acestora și introducerea de acțiuni 
preventive corespunzătoare cu scopul de a 
aborda dezastrele naturale, evenimentele 
catastrofale și bolile animalelor și 
plantelor, precum și consiliere privind 
combaterea integrată a dăunătorilor și 
privind utilizarea alternativelor 
nechimice.

Or. en

Amendamentul 25
Giovanni La Via
Amendament de compromis de înlocuire a amendamentului 276 

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Intrarea beneficiarilor în sistemul de 
consiliere agricolă trebuie să fie 
facultativă. Trebuie să li se permită tuturor 
beneficiarilor să participe la sistem, chiar 
dacă nu primesc sprijin în cadrul PAC. 
Totuși, statele membre pot stabili criterii 
de prioritate. Având în vedere natura 
sistemului, este oportun ca informațiile 
obținute în cursul activității de consiliere să 
fie tratate în mod confidențial, cu excepția 
cazurilor de încălcare gravă a dreptului 
Uniunii sau a celui național. Pentru a se 
asigura eficiența sistemului, consilierii 
trebuie să fie calificați în mod 

(12) Intrarea beneficiarilor în sistemul de 
consiliere agricolă ar trebui să fie 
facultativă. Ar trebui să li se permită 
tuturor beneficiarilor să participe la sistem, 
chiar dacă nu primesc sprijin în cadrul 
PAC. Totuși, statele membre ar trebui să 
poată stabili, pe baza unor criterii de 
mediu, economice și sociale, categoriile de 
beneficiari care au acces prioritar la 
sistemul de consiliere agricolă. Având în 
vedere natura sistemului, este oportun ca 
informațiile obținute în cursul activității de 
consiliere să fie tratate în mod confidențial, 
cu excepția cazurilor de încălcare gravă a 
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corespunzător și să beneficieze de formare 
periodică.

dreptului Uniunii sau a celui național. 
Pentru a se asigura eficiența sistemului, 
consilierii ar trebui să fie calificați în mod 
corespunzător și să beneficieze de formare 
periodică.

Or. en

Amendamentul 26
Giovanni La Via
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 132-135, 516

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(38) Există diverse reglementări sectoriale 
agricole care conțin dispoziții legate de 
principiile generale privind controalele, 
retragerile, reducerile sau excluderile de la 
plăți și privind impunerea de penalități
administrative proporționale. Dispozițiile 
respective ar trebui reunite într-un singur 
cadru juridic la nivel orizontal. Acestea ar
trebui să se refere la obligațiile statelor 
membre referitoare la controalele 
administrative și la fața locului, inclusiv 
principiile generale și criteriile aplicabile,
și la normele privind recuperarea și 
reducerea ajutoarelor și excluderea de la 
ajutoare. De asemenea, ar trebui stabilite 
norme referitoare la controalele privind 
îndeplinirea obligațiilor care nu sunt 
neapărat legate de plata unui ajutor. Este 
necesar să se asigure un stimulent 
puternic pentru statele membre, 
determinându-le să reducă numărul 
controalelor la fața locului în cazul în 
care indicele de eroare se află la un nivel 
acceptabil, precum și pentru flexibilitate 
pe baza standardelor obișnuite ale statelor 
membre sau ale regiunilor în cauză, 
permițând excepții justificate în baza unor 
argumente agronomice, ecologice sau de 
mediu.
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Amendamentul 27
Giovanni La Via
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 138-140

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(41) Ar trebui menținute elementele 
principale ale sistemului integrat respectiv 
și, în special, dispozițiile privind o bază de 
date electronică, un sistem de identificare a 
parcelelor agricole, cererile de ajutor sau 
de plată și un sistem pentru identificarea și 
înregistrarea drepturilor la plată. Statele 
membre ar trebui să utilizeze tehnologia 
în mod corespunzător la stabilirea acestor 
sisteme, având în vedere reducerea 
sarcinii administrative și asigurând 
controale eficiente și eficace. 
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