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Legenda simbolurilor utilizate

    *   Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – 2011/0288(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2011)0628),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0341/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 25 aprilie 20121,

– având în vedere avizul Curții de Conturi Europene din 8 martie 20122

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 4 mai 20123

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și avizul 
Comisiei pentru dezvoltare regională, avizul Comisiei pentru controlul bugetar, avizul 
Comisiei pentru dezvoltare și avizul Comisiei pentru bugete (A7-0000/2012), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. subliniază că pachetul financiar menționat în propunerea legislativă constituie doar o 
indicație furnizată autorității legislative și nu poate fi fixat până când nu se ajunge la un 
acord privind propunerea de regulament de stabilire a cadrului financiar multianual pentru 
perioada 2014-2020;

3. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

                                               
1 (Nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
2 (Nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
3 (Nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

(Aceste două modificări, de înlocuire a 
termenilor „penalitate” cu „penalitate 
administrativă” și „pajiște permanentă” 
cu „pajiște și pășune permanentă”, se 
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aplică în întregul text; adoptarea lor 
impune adaptări tehnice în întregul text.)

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Prezentul regulament ar trebui să 
prevadă, atunci când este cazul, 
exceptările în caz de forță majoră și de 
situații excepționale. În legătură cu 
reglementările în domeniul agricol, 
conceptul de forță majoră ar trebui 
interpretat în conformitate cu 
jurisprudența Curții de Justiție.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 37a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37a) În plus față de Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 2988/95, dispoziții mai 
detaliate care să trateze neregularitățile în 
domeniul politicii agricole comune ar 
trebui stabilite în prezentul regulament. 
Un beneficiar care primește ajutor fără să 
îndeplinească criteriile de eligibilitate sau 
angajamentele în vederea acordării 
ajutorului respectiv ar trebui considerat 
ca obținând în mod eronat un avantaj. 
Aceste avantaje trebuie retrase în temeiul 
articolului 4 din Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 2988/95. Pentru a descuraja 
beneficiarii de la a produce 
neconformități, ar trebui să se aplice 
penalități administrative în sensul 
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articolului 5 din Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 2988/95, sub forma 
reducerii sau excluderii de la primirea 
ajutorului, în special în cazul unor
neregularități deliberate sau cauzate din 
neglijență. Penalitățile administrative 
respective pot afecta ajutorul pentru care 
au fost îndeplinite condițiile de 
eligibilitate sau angajamentele. Cu toate 
acestea, este important ca, în cazul 
neregularităților asociate cu titlul III din 
capitolul 2 al Regulamentului (UE) nr. 
xxx/xxx (plăți directe), suma tuturor 
retragerilor și reducerilor de ajutoare nu 
ar trebui să depășească plata la care se 
face referire în capitolul respectiv.

Or. en

Justificare

Ar trebui explicată legătura dintre Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 și articolul 65 
din prezentul regulament.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(53) Pentru a deveni operaționale la nivelul 
fermei și a asigura tratamentul egal necesar 
între fermieri, cerințele de reglementare în 
materie de gestionare trebuie aplicate 
integral de statele membre. Comisia ar 
trebui să emită orientări referitoare la 
interpretarea normelor privind 
identificarea animalelor și înregistrarea 
în scopuri de ecocondiționalitate, care ar 
trebui, atunci când este cazul, să asigure 
flexibilitate la nivelul fermei, pentru a 
crea echilibrul necesar între protejarea 
spiritului legislației și aplicarea unor 
penalități administrative proporționale 
doar în caz de neconformitate care poate 
fi imputată în mod direct și fără echivoc
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beneficiarilor, în special în ceea ce 
privește defectarea repetată a 
echipamentelor tehnologice în uz.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. it

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) În ceea ce privește Directiva 
2009/128/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de 
stabilire a unui cadru de acțiune 
comunitară în vederea utilizării durabile a 
pesticidelor, dispozițiile vor deveni 
operaționale în cadrul ecocondiționalității 
doar după implementarea lor deplină de 

eliminat
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către toate statele membre, în special cu 
prevederea unor obligații clare pentru 
fermieri. Conform directivei, cerințele la 
nivelul fermelor vor fi aplicate treptat, cu 
respectarea unui calendar și, mai exact, 
principiile generale ale combaterii 
integrate a dăunătorilor vor fi aplicate cel 
târziu începând cu 1 ianuarie 2014.

Or. it

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În sensul prezentului regulament, se 
aplică definițiile termenilor „fermier”, 
„activitate agricolă”, „suprafață agricolă” și 
„exploatație” stabilite la articolul 4 din 
Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[DP], cu 
excepția cazului în care prezentul 
regulament prevede dispoziții contrare.

(1) În sensul prezentului regulament, se 
aplică definițiile termenilor „fermier”, 
„activitate agricolă” și „suprafață agricolă” 
stabilite la articolul 4 din 
Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[DP].

Or. it

Amendamentul 8

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția scopului titlului VI, după 
cum prevede articolul 91 alineatul (3), 
definiția „exploatației” prevăzută la 
articolul 4 din Regulamentul (UE) 
xxx/xxx [DP] se aplică în sensul 
prezentului regulament.

Or. en
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Amendamentul 9

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul prezentului regulament, 
„legislație agricolă sectorială” înseamnă 
orice act aplicabil adoptat în temeiul 
articolului 43 din tratat în cadrul politicii 
agricole comune, precum și, atunci când 
este cazul, orice act delegat sau act de 
punere în aplicare adoptat în temeiul 
actelor respective.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Forța majoră și circumstanțele 
excepționale, astfel cum sunt utilizate în 
prezentul regulament în raport cu 
Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[DP], cu 
Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[sCMO] și 
cu Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[RD], 
pot fi recunoscute mai ales în cazuri 
precum:

(2) De exemplu, forța majoră și 
circumstanțele excepționale, astfel cum 
sunt utilizate în prezentul regulament în 
raport cu Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx[DP], cu Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx[sCMO] și cu 
Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[RD], pot fi 
recunoscute, printre altele, mai ales în 
cazuri precum:

Or. it
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) o epizootie care afectează parțial sau 
integral patrimoniul vegetal al
beneficiarului; 

Or. it

Justificare

Deși se propune o listă deschisă care trebuie evaluată pentru fiecare caz in parte, nu există 
nicio referire la această ipoteză, cu toate că aceasta apare, din păcate, în mod recurent în  
ferme. 

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 6 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(Nu privește versiunea în limba română).

Or. it

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Agențiile de plăți sunt departamente 
sau organisme speciale ale statelor 
membre, responsabile cu gestionarea și 

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

controlul în același timp a tuturor
cheltuielilor menționate la articolul 4 
alineatul (1) și la articolul 5.

Or. it

Justificare

Dacă este recunoscută, agenția de plată trebuie să gestioneze ambii piloni. Actualul sistem de 
gestionare nu a îmbunătățit eficiența sistemului de acordare a ajutoarelor.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 2 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it
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Amendamentul 16

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. it

Justificare

Obligațiile agențiilor de plăți și natura responsabilității acestora ar trebui sa fie stabilite prin 
intermediul actelor delegate și nu a actelor de punere în aplicare.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. it

Justificare

Obligațiile agențiilor de plăți și natura responsabilității acestora ar trebui sa fie stabilite prin 
intermediul actelor delegate și nu a actelor de punere în aplicare. 
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

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, ales 
prin intermediul unei proceduri de 
achiziții publice de statul membru, care 
furnizează un aviz, redactat în 
conformitate cu standardele de audit 
internaționale acceptate, privind 
exhaustivitatea, exactitatea și veridicitatea 
conturilor anuale ale agenției de plăți, la 
buna funcționare a sistemelor de control 
puse în funcțiune, precum și la legalitatea 
și regularitatea operațiunilor subiacente. 
Acest aviz declară, inter alia, 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). 

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin acte de punere în aplicare, 
Comisia stabilește norme privind statutul 
organismelor de certificare, sarcinile 
specifice ale acestora, inclusiv controalele 
pe care trebuie să le efectueze acestea, 
precum și privind certificatele și rapoartele, 
împreună cu documentele însoțitoare, care 
trebuie întocmite de organismele 
respective. Aceste 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 pe care trebuie să le 
efectueze acestea, precum și privind 
certificatele și rapoartele, împreună cu 
documentele însoțitoare, care trebuie 
întocmite de organismele respective.
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Or. it

Justificare

Corespunde poziției Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A7-0209/2011 din 
25.5.2011) în cadrul procesului de aliniere la Tratatul de la Lisabona.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

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 și fermelor (denumit 
în continuare „sistemul de consiliere 
agricolă”), operat de unul sau mai multe 
organisme selectate. Organismele selectate 
pot fi publice și/sau private.

Or. it

Justificare

Pot desfășura activități de consiliere chiar și actorii privați care desfășoară, în regim de 
subsidiaritate orizontală, activități în raport cu Administrația Publică în materie de ajutoare 
ale PAC. 

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. it
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Justificare

Acest fragment ar trebui să fie opțional. Prin urmare, este transferat la alineatul (3).

Amendamentul 22

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) dezvoltarea durabilă a activității 
economice a fermelor în conformitate cu 
toate măsurile propuse de programele de 
dezvoltare rurală, inclusiv modernizarea 
fermelor, obiectivele competitivității, 
integrarea lanțului de producție, inovarea 
și direcționarea spre piață;

Or. it

Justificare

Trebuie intensificată activitatea de consiliere, care este necesară pentru a sprijini atingerea 
obiectivelor PAC și, în special, a celor propuse pe teritoriu de programele de dezvoltare 
rurală. Dezvoltarea sistemului de consiliere trebuie introdusă în cadrul extinderii economiei 
bazate pe cunoaștere (cercetare – consultanță – formare – piață), însă, în primul rând,
trebuie să depășească logica conform căreia aceasta era strâns legată de ecocondiționalitate 
și măsurile obligatorii, în vederea sprijinirii celor mai ambițioase și inovatoare obiective ale 
PAC. 

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it



PR\894822RO.doc 17/59 PE483.834v01-00

RO

Justificare

Acest fragment ar trebui să fie opțional. Prin urmare, este transferat la alineatul (3).

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. it

Amendamentul 25

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. it

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, în cadrul 
sistemului de consiliere agricolă, consilierii 

(1) Statele membre se asigură că, în cadrul 
sistemului de consiliere agricolă, consilierii 
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sunt calificați în mod corespunzător și 
formați periodic.

sunt calificați în mod corespunzător și 
primesc periodic cursuri de recalificare 
profesională.

Or. it

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea națională competentă 
furnizează beneficiarului lista 
organismelor desemnate, prin mijloace 
electronice atunci când este oportun acest 
lucru.

(3) Autoritatea națională competentă 
furnizează potențialului beneficiar lista 
organismelor selectate, prin mijloace 
electronice atunci când este oportun acest 
lucru. 

Or. it

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. it



PR\894822RO.doc 19/59 PE483.834v01-00

RO

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. it

Justificare

Domeniul de aplicare al acestui alienat este prea extins și există un risc de confuzie cu actele 
delegate prevăzute la articolul 8 alineatul (1).

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 19 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Scopul măsurilor finanțate în temeiul 
articolului 6 litera (c) este de a oferi 

(1) Scopul măsurilor finanțate în temeiul 
articolului 6 litera (c) este de a oferi 
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Comisiei mijloacele necesare pentru 
gestionarea piețelor agricole ale Uniunii 
într-un context global, de a asigura
monitorizarea agroeconomică a terenurilor 
agricole și a stării culturilor, astfel încât să 
poată fi făcute estimări, mai ales în ceea ce 
privește randamentul și producția agricolă, 
de a permite accesul partajat la aceste 
estimări în context internațional, de 
exemplu în cadrul inițiativelor coordonate 
de organizațiile Națiunilor Unite sau de 
alte agenții internaționale, de a contribui la 
transparența piețelor mondiale și de a 
asigura monitorizarea tehnologică a 
sistemului agrometeorologic.

Comisiei mijloacele necesare pentru 
gestionarea piețelor agricole ale Uniunii 
într-un context global, de a asigura
monitorizarea agroeconomică a terenurilor 
agricole și a stării culturilor, astfel încât să 
poată fi făcute estimări, mai ales în ceea ce 
privește randamentul și producția agricolă, 
de a permite accesul partajat la aceste 
estimări în context internațional, de 
exemplu în cadrul inițiativelor coordonate 
de organizațiile Națiunilor Unite sau de 
alte agenții internaționale, de a contribui la 
transparența piețelor mondiale și de a 
asigura monitorizarea sistemului 
agrometeorologic.

Or. it

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate instrumentele legislative propuse de 
Comisie și adoptate de Parlamentul 
European și de Consiliu, de Consiliu sau de 
Comisie și având o influență asupra 
bugetului FEGA trebuie să respecte 
cuantumul menționat la articolul 16.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. it

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pe baza unei propuneri prezentate de 
Comisie cel târziu la data de 31 martie a 
anului calendaristic pentru care se aplică 

(2) Pe baza unei propuneri prezentate de 
Comisie cel târziu la data de 31 martie a 
anului calendaristic pentru care se aplică 
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ajustarea menționată la alineatul (1), 
Consiliul stabilește ajustarea cel târziu la 
data de 30 iunie a aceluiași an 
calendaristic.

ajustarea menționată la alineatul (1), 
Consiliul și Parlamentul European 
stabilesc ajustarea cel târziu la data de 
30 iunie a aceluiași an calendaristic.

Or. it

Justificare

Corespunde poziției Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A7-0209/2011 din 
25.5.2011) în cadrul procesului de aliniere la Tratatul de la Lisabona.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă rata de ajustare nu a fost stabilită 
până la data de 30 iunie a unui an, Comisia 
o stabilește printr-un act de punere în 
aplicare și informează imediat Consiliul. 
Respectivul act de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 112 
alineatul (2).

(3) Dacă rata de ajustare nu a fost stabilită 
până la data de 30 iunie a unui an, Comisia 
o stabilește printr-un act de punere în 
aplicare și informează imediat Consiliul și 
Parlamentul European. Respectivul act de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 112 alineatul (2).

Or. it

Justificare

Corespunde poziției Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A7-0209/2011 din 
25.5.2011) în cadrul procesului de aliniere la Tratatul de la Lisabona.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Justificare

Scopul acestei modificări este de a asigura că disciplina financiară nu este utilizată ca 
substituent pentru rezerva pentru situații de criză atunci când evoluțiile extraordinare de pe 
piață conduc la creșterea cheltuielilor estimate pentru măsurile menționate la articolul 159 
din Regulamentul privind OCP unică.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

proiectului de buget pentru exercițiul 
financiar N, se pare că există riscul ca 
suma menționată la articolul 16 pentru 
exercițiul financiar N să fie depășită, 
Comisia propune Parlamentului European 
și Consiliului măsurile necesare pentru a se 
asigura respectarea cuantumului respectiv.

Or. it

Justificare

Corespunde poziției Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A7-0209/2011 din 
25.5.2011) în cadrul procesului de aliniere la Tratatul de la Lisabona.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Justificare

Corespunde poziției Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A7-0209/2011 din 
25.5.2011) în cadrul procesului de aliniere la Tratatul de la Lisabona.
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Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 41

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. it

Justificare

Corespunde poziției Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A7-0209/2011 din 
25.5.2011) în cadrul procesului de aliniere la Tratatul de la Lisabona. Acest principiu este 
fundamental pentru a nu penaliza statele cu o guvernare constituțională de tip federalist, 
acordându-le posibilitatea de a aplica regula dezangajării în vederea simplificării termenelor 
și procedurilor. 

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Trebuie furnizate informații coerente, 
obiective și cuprinzătoare atât în interiorul 
Uniunii cât și în afara ei, pentru a oferi o 
imagine de ansamblu asupra politicii 
menționate.

Trebuie furnizate informații coerente, 
obiective și cuprinzătoare atât în interiorul 
Uniunii cât și în afara ei, pentru a oferi o 
imagine de ansamblu veridică asupra 
politicii menționate.

Or. it

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 111 privind reglementarea unor
detalii suplimentare privind obligația 
prevăzută la articolul 46, precum și 
condițiile specifice care se aplică 
informațiilor care trebuie înregistrate în 
contabilitățile ținute de agențiile de plăți 

Or. it

Justificare

Obligația prevăzută la articolul 46 ar trebui completată prin intermediul actelor delegate. 
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Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul (6a) (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 111 privind adoptarea unor 
norme ulterioare pentru plata de către 
statele membre a dobânzilor pentru 
întârziere către beneficiari, menționată la 
articolul 42 alineatul (2).

Or. it

Justificare

Obligația prevăzută la articolul 42 alineatul (2) ar trebui completată prin intermediul actelor 
delegate.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 7 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. it

Justificare

Obligația prevăzută la articolul 42 alineatul (2) ar trebui completată prin intermediul actelor 
delegate. Acest punct este deplasat la articolul 48 alineatul (6a) (nou) – act delegat. 
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Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 51 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 52 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 52 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) condițiile în care trebuie realizată 
stocarea electronică a documentelor 
justificative menționate la articolul 51 
primul paragraf, inclusiv forma și durata 
acesteia.

Or. en

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 52 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. it

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

trebuie excluse pe baza a gravității 
neconformității constatate. Comisia ține 
cont de natura și gravitatea încălcării. 

Or. it

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Justificare

În acest mod se acordă o mai mare importanță organismului de conciliere în cadrul 
procedurii de verificare a conformității. 

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 55 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin acte de punere în aplicare, Comisia 
stabilește norme privind implementarea:

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate, în conformitate cu articolul 111, 
de stabilire a obiectivelor diferitelor etape 
de verificare a procedurii de lichidare a 
conturilor, a rolurilor și a 
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responsabilităților aferente ale diferitelor 
părți implicate, precum și a normelor 
privind:

Or. en

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 55 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. it

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Pentru orice plată necuvenită în urma 
unei nereguli sau a unei neglijențe, statele 
membre solicită recuperarea de la 
beneficiar în termen de un an de la prima 
sa documentare într-un raport de control 
sau un document similar sau, atunci când 
este cazul, de la primirea raportului 
respectiv sau a unui document similar de 
către agenția de plăți sau de către 
organismul responsabil de recuperare. 
Cuantumurile corespunzătoare sunt 
înregistrate în același timp în registrul 
debitorilor al agenției de plăți.

Or. en
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Justificare

Termenul „prima indicație” este mult prea general și poate prezenta dificultăți de aplicare.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 57 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre instituie sisteme de 
gestionare și control eficiente pentru a 
asigura respectarea legislației care 
reglementează schemele de sprijin din 
partea Uniunii.

(2) Statele membre instituie sisteme de 
gestionare și control eficiente, 
proporționale și bazate de riscuri pentru a 
asigura respectarea legislației care 
reglementează schemele de sprijin din 
partea Uniunii.

Or. en



PR\894822RO.doc 33/59 PE483.834v01-00

RO

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pentru a asigura îndeplinirea corectă și 
eficientă a obiectivelor alineatelor (1) și 
(2) ale prezentului articol, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate, în 
conformitate cu articolul 111, de stabilire 
a unor dispoziții specifice pentru statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. it

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Conform principiului proporționalității 
controalelor, trebuie să se țină cont de 
anumite elemente, printre care:
- dimensiunea financiară a operațiunilor;
- rezultatul favorabil al auditurilor 
precedente efectuate asupra sistemelor de 
gestionare și control;
- fiabilitatea autorităților naționale 
responsabile de controale;
- participarea voluntară la sistemele de 
gestionare certificate în baza standardelor 
recunoscute la nivel internațional.

Or. it

Justificare

Este important să se pună accentul pe anumiți factori utili care constituie o bază de pornire 
necesară în vederea garantării caracterului proporțional al controalelor.



PR\894822RO.doc 35/59 PE483.834v01-00

RO

Amendamentul 63

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre pot reduce numărul 
de verificări la fața locului atunci când 
rata de eroare se află la un nivel 
acceptabil și sistemele de gestionare și 
control funcționează în mod 
corespunzător. Comisia este împuternicită 
să adopte acte delegate, în conformitate 
cu articolul 111, de stabilire a unor 
condiții și norme exacte pe care statele 
membre trebuie să le aplice. În plus, 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate, în conformitate cu articolul 111, 
de stabilire a normelor privind numărul 
minim de controale la fața locului, 
necesare pentru o gestionare eficientă a 
riscurilor, precum și a condițiilor conform 
cărora statele membre trebuie să 
mărească numărul acestor controale.

Or. en

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(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 
articolul 111 în ceea ce privește în special 
următoarele:
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controalelor.
(a) normele privind situațiile în care 
beneficiarii sau reprezentanții acestora 
împiedică realizarea controalelor;
(b) normele privind controalele 
administrative și la fața locului pe care 
trebuie să le realizeze statele membre, 
care includ o abordare bazată pe riscuri, 
proporțională și corespunzătoare, în ceea 
ce privește respectarea obligațiilor, a 
angajamentelor și a criteriilor de 
eligibilitate care decurg din aplicarea 
legislației Uniunii;
(c) normele și metodele de raportare a 
controalelor și a verificărilor efectuate, 
precum și a rezultatelor lor;
(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) 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 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;
(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 
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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 în ambele cazuri.

Or. en

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 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;
(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 verificărilor efectuate, 
precum și a rezultatelor lor;

eliminat
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(d) autoritățile 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 al 
Consiliului;
(f) în ceea ce privește cânepa, 
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, 
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 se menționează în 
Regulamentul (UE) nr. sCMO/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.
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 
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Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[RD] sau, 
respectiv, din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx[sCMO].

Or. en

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 1

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 un anumit 
program de ajutor, prevăzute de legislația 
sectorială agricolă, partea neconformă 
corespunzătoare de ajutor se retrage în 
întregime. 

Or. en

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

Or. en
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Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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. 

Or. en

Justificare

Alineatul (1) este împărțit în două paragrafe, unul referitor la nerespectarea „condițiilor de 
eligibilitate” și unul referitor la nerespectarea „angajamentelor”, deoarece consecințele ar
trebui să fie diferite în fiecare dintre cazuri. 

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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. 

Or. en

Justificare

Ar trebui specificat faptul că principiul de aplicare a penalităților poate fi stabilit doar în 
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acte legislative (un termen care, în conformitate cu articolul 289 alineatul (3) din TFUE, 
acoperă doar actele adoptate prin intermediul unei proceduri ordinare sau speciale) și 
detaliile ulterioare referitoare la aplicarea penalităților respective pot fi stabilite prin acte 
delegate sau de punere în aplicare.

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Aceste penalități administrative pot
merge până la excluderea totală de la una 
sau mai multe scheme de ajutor sau măsuri 
de sprijin, pentru unul sau mai mulți ani 
calendaristici.

Or. en

Justificare

Principiul proporționalității (penalitate adaptată în conformitate cu gravitatea etc. …) nu ar 
trebui să se aplice doar penalităților impuse în temeiul alineatului (2), ci și în ceea ce privește 
retragerea menționată la alineatul (1a). 

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Cuantumurile vizate de retragerea și de 
penalitățile administrative menționate la 
alineatele anterioare se recuperează în 
întregime.

Or. en



PE483.834v01-00 42/59 PR\894822RO.doc

RO

Amendamentul 72

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Cuantumurile vizate de retragerea 
menționată la alineatul (1a) și de 
penalitățile administrative menționate la 
alineatul (2) se adaptează conform 
gravității, extinderii, duratei și recurenței 
neconformității constatate.

Or. en

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 65 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 65a
Retragerile și reducerile în ceea ce 

privește plata pentru practicile agricole 
benefice climatului și mediului

Fără a aduce atingere articolului 65, 
suma retragerilor și a reducerilor aplicate 
în conformitate cu articolul respectiv ca 
urmare a neconformității obligațiilor 
menționate în titlul III al capitolului 2 al 
Regulamentului … (plăți directe) nu 
depășește cuantumul plății menționate în 
capitolul respectiv.

Or. en

Justificare

Plata verde menționată la titlul III, capitolul 2 al Regulamentului privind plățile directe ar 
trebui să fie separată în mod clar de plata de bază. Normele detaliate privind reducerile și 
retragerile în ceea ce privește plata verde nu ar trebui să conducă la o creștere de facto a 
procentului de finanțare alocat plății respective. Prin urmare, nerespectarea cerințelor de 
ecologizare nu ar trebui să afecteze plata de bază.
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Amendamentul 74

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) suspendarea dreptului de a participa la o 
schemă de ajutoare, excluderea și 
suspendarea plății sau reducerea ratei 
ajutoarelor, plăților sau restituirilor, sau 
orice altă penalitate, în special dacă nu au 
fost respectate termenele limită, produsul, 
dacă dimensiunea sau cantitatea nu 
corespunde cererii sau dacă evaluarea unei 
scheme sau notificarea informațiilor nu a 
avut loc, este incorectă sau nu a fost 
notificată la timp;

(a) suspendarea dreptului de a participa la o 
schemă de ajutoare, excluderea și 
suspendarea plății sau reducerea ratei 
ajutoarelor, plăților sau restituirilor, dacă 
nu au fost respectate termenele limită, 
produsul, dacă dimensiunea sau cantitatea 
nu corespunde cererii sau dacă evaluarea 
unei scheme sau notificarea informațiilor 
nu a avut loc, este incorectă sau nu a fost 
notificată la timp;

Or. en

Justificare

Tipurile de sancțiuni aplicabile și tipurile de încălcări acoperite ar trebui să fie stabilite în 
acte legislative și lista de inclus în actele delegate nu ar trebui să fie nelimitată.

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) retragerea sau suspendarea unei 
aprobări sau a unei recunoașteri, în special
atunci când un operator, o organizație de 
producători, o asociație de organizații de 
producători, un grup de producători sau o 
organizație interprofesională nu respectă 
sau nu mai respectă condițiile necesare, 
inclusiv în cazul în care nu procedează la 
notificările care se impun;

(g) retragerea sau suspendarea unei 
aprobări sau a unei recunoașteri, atunci 
când un operator, o organizație de 
producători, o asociație de organizații de 
producători, un grup de producători sau o 
organizație interprofesională nu respectă 
sau nu mai respectă condițiile necesare, 
inclusiv în cazul în care nu procedează la 
notificările care se impun;

Or. en
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Justificare

Tipurile de sancțiuni aplicabile și tipurile de încălcări acoperite ar trebui să fie stabilite în 
acte legislative și lista de inclus în actele delegate nu ar trebui să fie nelimitată.

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) normele și procedurile referitoare la 
recuperarea sumelor plătite nejustificat 
care decurg din aplicarea legislației 
relevante.

(b) procedurile referitoare la recuperarea 
sumelor plătite nejustificat care decurg din 
aplicarea legislației relevante.

Or. en

Justificare

Sfera de aplicare a actelor de implementare ar trebui să fie definită cu precizie, pentru a evita 
orice suprapunere cu actele delegate adoptate în conformitate cu primul alineat.
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Amendamentul 78

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre utilizează la 
maximum tehnologia la stabilirea 
sistemului lor integrat, în special în 
legătură cu controalele de 
ecocondiționalitate.

Or. en

Amendamentul 79

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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. 
Valabilitatea cererii multianuale este, cu 
toate acestea, condiționată de confirmarea 
anuală de către beneficiar sub forma unei 
declarații de participare.

Or. en

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În scopul controalelor la fața locului, 
statele membre elaborează un plan de 
eșantionare a beneficiarilor selectați 
aleatoriu, care permite axarea în primul 
rând asupra cererilor cu risc înalt.

Or. en

Justificare

În conformitate cu formularea de la articolul 74, acest alineat ar trebui să facă referire 
numai la beneficiari, și nu la „exploatații agricole și/sau beneficiari”.
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Amendamentul 82

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Fermierii din mai multe țări trebuie să facă adesea modificări ulterioare la planurile lor de 
însămânțare, din motive legate de condițiile climatice. Aceasta înseamnă că controalele pot fi 
începute destul de târziu și, de asemenea, pot fi încheiate destul de târziu. Plățile întârziate 
creează mari dificultăți beneficiarilor. 

Amendamentul 83

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) La cererea unuia sau mai multor 
state membre, în circumstanțe 
excepționale și în cazul în care situația 
bugetului o permite, Comisia Europeană 
poate autoriza plăți în avans chiar înainte 
de 16 octombrie.

Or. it
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Amendamentul 84

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) normele privind utilizarea 
tehnologiei la stabilirea sistemului 
integrat pentru a asigura optimizarea 
sistemelor; 

Or. en

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Articolul 91 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nerespectarea este rezultatul unei 
acțiuni sau omisiuni imputabile direct 
beneficiarului în cauză;

(a) nerespectarea este rezultatul unei 
acțiuni sau omisiuni imputabile în mod
direct și clar beneficiarului în cauză;

Or. en

Amendamentul 86

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre pot institui un sistem 
de avertizare prin care beneficiarii vizați 
primesc o scrisoare inițială de avertizare, 
pentru a le permite remedierea 
neregularităților înainte de impunerea 
oricărei penalități administrative. Un 
astfel de sistem de avertizare se aplică 
doar în cazurile de primă neconformitate 
care nu sunt considerate ca fiind grave. 
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Impactul unui astfel de sistem este limitat 
la menținerea beneficiarului responsabil 
pentru neconformitate. Scrisorile de 
avertizare sunt urmate sistematic de 
controale corespunzătoare pentru a 
verifica dacă neconformitatea a fost 
remediată.

Or. en

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Articolul 93 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere articolului 97, 
defectarea tehnică a sistemelor de 
identificare și înregistrare a animalelor 
menționate în anexa II, SMR 7 și SMR 8 
nu este considerată neconformitate care 
poate fi pusă pe seama beneficiarului și 
nu poate duce la impunerea unei 
penalități administrative. 

Or. en

Justificare

Având în vedere că sistemul electronic de identificare poate să dea erori, acest aspect a fost 
luat în considerare la impunerea unor sancțiuni asupra fermierilor. Fermierii nu ar trebui să 
fie sancționați pentru defecțiunile tehnice care sunt mai presus de controlul lor. 

Amendamentul 88

Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Justificare

În schimb, cu privire la acest subiect, pe lângă aspectele obligatorii aplicate de statele 
membre, este necesar să se intervină în viitor în vederea armonizării normelor la nivel 
european, punând în aplicare procedura ordinară.

Amendamentul 89

Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directiva 2009/128/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
21 octombrie 2009 de stabilire a unui 
cadru de acțiune comunitară în vederea 
utilizării durabile a pesticidelor va fi 
considerată parte a anexei II după 
implementarea directivei de toate statele 
membre și după identificarea obligațiilor 
direct aplicabile fermierilor. Pentru a ține 
cont de elementele respective, se deleagă 
Comisiei competența de a adopta acte 
delegate în conformitate cu articolul 111 
în scopul modificării anexei II în termen 
de 12 luni de la momentul în care ultimul 
stat membru notifică Comisiei 
implementarea directivei, inclusiv 
obligațiile legate de combaterea integrată 
a dăunătorilor.

eliminat

Or. it



PR\894822RO.doc 51/59 PE483.834v01-00

RO

Justificare

În schimb, cu privire la acest subiect, pe lângă aspectele obligatorii aplicate de statele 
membre, este necesar să se intervină în viitor în vederea armonizării normelor la nivel 
european, punând în aplicare procedura ordinară.

Amendamentul 90

Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 111 privind adoptarea unor 
metode de determinare a raportului care 
trebuie menținut între pajiștile permanente 
și terenurile agricole.

Or. it

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Articolul 94 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

anexa II. 

Or. it

Amendamentul 92

Propunere de regulament
Articolul 96 – alineatul 1 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre își pot utiliza sistemele de 
administrare și control existente pentru a 
asigura respectarea normelor privind 
ecocondiționalitatea.

Statele membre își pot utiliza sistemele de 
administrare și control existente pentru a 
asigura respectarea normelor privind 
ecocondiționalitatea și definesc o serie de 
cerințe și standarde verificabile de aplicat 
la nivelul fermei.

Or. en

Amendamentul 93

Propunere de regulament
Articolul 96 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Statele membre efectuează controale la 
fața locului pentru a verifica dacă un 
beneficiar respectă obligațiile stabilite în 
prezentul titlu. La realizarea acestui lucru, 
statele membre se concentrează pe 
cererile care, conform principiului 
proporționalității, implică riscurile cele 
mai mari.

Or. en



PR\894822RO.doc 53/59 PE483.834v01-00

RO

Amendamentul 94

Propunere de regulament
Articolul 97 – alineatul 1 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 95

Propunere de regulament
Articolul 99 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul nerespectării deliberate, în 
principiu, procentul reducerii nu trebuie să 
fie mai mic de 20 % și 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 nerespectării din neglijență 
gravă, în principiu, procentul reducerii nu 
trebuie să fie mai mic de 20 % și poate 
ajunge până la excluderea totală din una 
sau mai multe scheme de ajutor și se poate 
aplica pentru unul sau mai mulți ani 
calendaristici.

Or. it

Justificare

Menținerea formulării „nerespectarea deliberată” ridică probleme, deoarece caracterul 
deliberat nu poate fi stabilit în mod obiectiv. 
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Amendamentul 96

Propunere de regulament
Articolul 101 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

Or. en

Amendamentul 97

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Se deleagă Comisiei competența de a
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 111 privind adoptarea unor
măsuri pentru a salvgarda aplicarea 
legislației Uniunii dacă există posibilitatea 
ca această aplicare să fie periclitată de 
practici monetare excepționale legate de 
moneda națională. Dacă este necesar, 
măsurile respective pot constitui derogări 
de la normele existente.

Or. it
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Amendamentul 98

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 1 – paragraful 1

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:

(1) Se instituie un cadru comun de 
monitorizare și evaluare în vederea 
măsurării performanțelor politicii agricole 
comune. 

plăților directe prevăzute de 
Regulamentul (UE) nr. DP/xxx,

(a) plăților directe prevăzute de 
Regulamentul (UE) nr. DP/xxx, 

a măsurilor de piață prevăzute de 
Regulamentul (UE) nr. CMO/xxx,

(b) 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

(c) a măsurilor de dezvoltare rurală 
prevăzute de Regulamentul (UE) 
nr. RD/xxx și a

aplicării ecocondiționalității prevăzute de 
prezentul regulament.

(d) aplicării ecocondiționalității prevăzute 
de prezentul regulament. 

Impactul măsurilor politicii agricole 
comune menționate la alineatul (1) se 
măsoară în raport cu următoarele 
obiective:
(a) producția viabilă de produse 
alimentare, acordând o atenție deosebită 
veniturilor agricole, productivității 
agricole și stabilității prețurilor;
(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, 
acordând o atenție deosebită ocupării 
forței de muncă în mediul rural, creșterii 
economice și sărăciei în zonele rurale.
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 
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privește conținutul și construcția cadrului 
menționat, inclusiv setul de indicatori și 
metodele de calculare a acestora. 

Or. en

Amendamentul 99

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 100

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(a) producția viabilă de produse 
alimentare, acordând o atenție deosebită 
veniturilor agricole, productivității 
agricole și stabilității prețurilor;
(b) gestionarea durabilă a resurselor 
naturale și acțiunile de combatere a 
schimbărilor climatice, acordând o atenție 
deosebită emisiilor de gaze cu efect de 
seră, biodiversității, solului și apei;
(c) dezvoltarea teritorială echilibrată, 
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acordând o atenție deosebită ocupării 
forței de muncă în mediul rural, creșterii 
economice și sărăciei în zonele rurale.

Or. en

Amendamentul 101

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat 

Or. en

Amendamentul 102

Propunere de regulament
Anexa II – GAEC 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

menținerea particularităților peisajelor, 
inclusiv, dacă este cazul, a gardurilor vii, a 
iazurilor, a șanțurilor și a pomilor în 
aliniament, în pâlc sau izolați, precum și a 
marginilor câmpurilor și a teraselor, 
inclusiv interzicerea tăierii gardurilor vii și 
a arborilor în perioada de reproducere și 
creștere a păsărilor, cu eventuale măsuri 
pentru evitarea speciilor invazive și a 
dăunătorilor

menținerea particularităților peisajelor, 
inclusiv, dacă este cazul, a gardurilor vii, a 
iazurilor, a șanțurilor și a pomilor în 
aliniament, în pâlc sau izolați, precum și a 
marginilor câmpurilor și a teraselor, 
inclusiv interzicerea tăierii gardurilor vii și 
a arborilor în perioada de reproducere și 
creștere a păsărilor 

Or. en
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Justificare

Prevenirea speciilor invazive impune eforturi multianuale, bine planificate, care sunt foarte 
costisitoare. Prevenirea speciilor invazive ar trebui să fie eligibilă conform măsurilor de 
dezvoltare rurală. Este important să se accepte faptul că costurile de prevenire a speciilor 
invazive sunt foarte ridicate și că este necesar un sprijin pentru compensarea lor. Acesta este 
motivul pentru care speciile invazive nu ar trebui să fie incluse în cerințele de 
ecocondiționalitate.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Prin intermediul raportului din proprie inițiativă „Simplificarea PAC” (A7-0051/2010), 
Parlamentul European și-a exprimat, în mai 2010, opinia cu privire la o necesitate urgentă de 
a face mai ușoară viața agricultorilor. Ulterior, această cerință a fost invocată prin intermediul 
raportului privind „Viitorul PAC după 2013” (A7-0204/2010) din iulie 2010 și al raportului 
privind „PAC în perspectiva anului 2020”: Cum răspundem provocărilor viitorului legate de 
alimentație, resurse naturale și teritorii (A7-0202/2011), din mai 2011, când Parlamentul și-a 
confirmat dorința și implicarea în vederea simplificării complexului aparat administrativ și a 
reducerii costurilor pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune după 2013. Aceasta, 
în esență, cu scopul de a consolida eficacitatea măsurilor și de a promova o mai mare eficiență 
a resurselor utilizate pentru crearea unei economii agricole europene mai competitive, pentru 
menținerea și crearea de locuri de muncă și pentru contribuirea la o dezvoltare echilibrată a 
zonelor rurale.

Pentru a face față acestor provocări ambițioase însă necesare, exploatațiile agricole ar trebui 
sprijinite printr-o asistență mai completă care să poată cuprindă inclusiv conținuturile aferente 
atât pieței cât și inovării, dându-le, prin urmare, posibilitatea de a cunoaște și de a utiliza 
instrumente în vederea creșterii propriei competitivități.

Finanțarea politicii agricole comune necesită sinergii cu funcția de gestionare și monitorizare 
a acesteia pe baza unei strategii în măsură să traseze obiectivele și să le urmărească evoluția 
prin instrumente concrete care să fie folosite ușor de către agricultori și care să ofere avantaje 
clare cetățenilor și consumatorilor europeni.

Un sistem care să fie flexibil la cerințele pieței și la circumstanțele care pot împiedica 
procesul normal de aplicare a procedurilor este, fără îndoială, un sistem mai apropiat 
agricultorilor pentru că este în măsură să identifice preventiv eventualele responsabilități sau 
anomalii care nu trebuie să penalizeze întotdeauna numai beneficiarul final.

În prezentul proiect de raport este amintit de mai multe ori principiul proporționalității care, 
aplicat regimului sancțiunilor și controalelor, reprezintă laitmotivul unei abordări diferite prin 
intermediul căreia măsurile ulterioare luate cu privire la infracțiuni ar trebuie să fie 
proporționale nu numai cu încălcarea comisă, ci și cu factorii care au determinat întârzierile și 
cu gradul de responsabilitate imputabil agricultorului.

În sfârșit, dar nu în cele din urmă, se subliniază că prezentul proiect de rezoluție a fost realizat 
în baza plafoanelor indicate pentru politica agricolă comună de către Comisia Europeană, în 
cadrul Propunerii privind cadrul financiar multianual (Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor Un buget pentru Europa 2020, COM(2011) 500 final din 29.6.2011). Prin urmare, 
modificările importante aduse acesteia din urmă ar determina o revizuire a conținutului 
prezentului proiect de raport.


