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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În ceea ce privește aspectul de control bugetar al plăților directe acordate fermierilor prin 
scheme de sprijin în cadrul PAC, prioritatea raportoarei Comisiei CONT este transparența, 
simplificarea și reducerea sarcinilor administrative, dar și menținerea obiectivelor politice 
legate de securitatea alimentară, durabilitatea mediului și coeziunea teritorială.

Nevoia de simplificare a fost subliniată în Rezoluția Parlamentului din 18 mai 2010 
referitoare la simplificarea PAC (2009/2155(INI)), rezoluție care conține următoarele cereri și 
sugestii adresate Comisiei:
- atunci când introduce noi modificări, să elimine în același timp poverile inutile;
- este necesară simplificarea în continuare a PAC, în vederea reducerii costurilor de punere în 
aplicare pentru instituțiile UE, statele membre și beneficiarii înșiși,
- măsurile PAC ar trebui să fie proporționale cu obiectivul și ar trebui să se recurgă la calea 
legislativă doar în cazul în care acest lucru este pe deplin justificabil,
- statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a include în cadrul planurilor de dezvoltare 
rurală un sistem de plată forfetară pe parcelă de teren, în special în cazul exploatațiilor de mici 
dimensiuni,
- pentru simplificarea normelor privind schema de plată unică, ar trebui eliminată furnizarea 
acelorași informații detaliate anual,
- viitorul sistem ar trebui să respecte principiul simplificării, iar simplificarea, transparența și 
echitatea ar trebui să reprezinte prioritățile-cheie ale reformei PAC.

Preocupările raportoarei CONT sunt legate de faptul că propunerea actuală, dacă este 
analizată în contextul constatărilor din evaluarea de impact realizată de Comisie (SEC(2011) 
1153 final), cuprinde mai multe dispoziții care pot compromite scopul reducerii sarcinii 
administrative, în special dispozițiile legate de ecologizare, fermierii activi, sisteme 
obligatorii pentru fermierii tineri și micii fermieri etc.

Pentru a-și motiva poziția și amendamentele depuse, raportoarea ar dori să atragă atenția 
asupra unor elemente foarte importante din Anexa 8 la evaluarea de impact a Comisiei, 
„Simplificarea PAC”.

În special, la punctul 2.4.2., „Rezultatele consultării părților interesate pentru evaluarea de 
impact”, se menționează că „În general se consideră că este important să se reducă sarcina 
administrativă. Multe voci au susținut că în special ecologizarea ar crește sarcina 
administrativă […]”.

În plus, la punctul 2.4.3, „ „Rezultatele grupului de lucru consultativ ad hoc privind 
simplificarea” se menționează următoarele:  „A existat un mesaj clar din partea participanților 
la Conferință cum că anumite elemente de noutate aflate în discuție (în special definiția 
fermierului activ, un sistem special de sprijin pentru micii fermieri și ecologizarea) nu ar 
reprezenta o simplificare în sine ci, mai degrabă, ar conduce la o creștere a sarcinilor 
administrative și de control și ar conduce, de asemenea, la creșterea riscului de erori în cadrul 
tranzacțiilor". În acest context, părțile interesate au sugerat că „elementele de noutate ar trebui 
să fie cât mai simple cu putință, fără prea multe condiții complicate și pe care autoritățile 
statelor membre să poată să le gestioneze și să le controleze cât mai automat cu putință și cu 
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ajutorul instrumentelor existente […]” și că „elementele noi avute în vedere vor fi 
gestionabile și controlabile doar dacă statelor membre li se acordă flexibilitatea necesară să se 
adapteze la situațiile naționale și regionale foarte diferite[…]”.

Raportoarea CONT este, de asemenea, preocupată în special de observația de la punctul 4.2.3: 
„Rezultatele cuantificării costurilor administrative ale modificărilor obligațiilor legale pentru 
plățile directe de după 2013”, unde se precizează că „rezultatele […] arată că costul 
administrativ general al viitorului sistem de plăți directe ar implica o creștere de aproximativ 
15% a costului administrativ”.

În final, la punctul 4.3., „Evaluare pe scenarii politice generale” se menționează că „Creșterea 
așteptată a sarcinii administrative pentru anumite concepte-cheie noi care permit o 
concentrare mai bună pe plățile din pilonul I (ecologizarea și fermierii activi) este posibil să 
fie compensată parțial prin simplificarea realizată prin sistemul pentru micii fermieri și prin 
noua distribuție a plăților directe prin intermediul unei sume fixe la hectar la nivel național și 
regional.” Cu toate acestea, raportoarea este de părere că Comisia încearcă să compenseze 
elementele împovărătoare, cum ar fi ecologizarea și fermierii activi, sub formele propuse, prin 
intermediul unei simplificări excesive a sistemului destinat micilor fermieri, care este propus 
ca obligatoriu pentru statele membre și scutit de dispoziții privind eco-condiționalitatea. Prin 
urmare, raportoarea încearcă să găsească un echilibru diferit prin intermediul unui sistem 
voluntar pentru micii fermieri și al unor dispoziții mai puțin împovărătoare privind 
ecologizarea și fermierii activi.

Pentru a-și argumenta în continuare punctul de vedere, raportoarea se referă și la sub-anexa de 
la Anexa 8, „Rezultatele conferinței privind simplificarea”, unde, la subiectul privind 
fermierii activi și eligibilitatea terenurilor, rezultatul conferinței a fost următorul: „[…] este 
evident faptul că niciun criteriu dintre cele sugerate ca putând servi drept bază pentru 
definiția fermierului activ nu ar putea reprezenta singur un indicator la nivelul UE din cauza 
naturii unice a structurilor și a situațiilor care prevalează la nivel național.” 

AMENDAMENTELE

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1 a) Unul dintre obiectivele principale și 
una dintre cerințele-cheie ale reformei 
PAC este reducerea sarcinii 
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administrative. Acest scop ar trebui luat în 
mod ferm în considerare atunci când se 
stabilesc dispozițiile relevante privind 
schemele de sprijin direct. Numărul 
schemelor de sprijin nu ar trebui să 
depășească ceea ce este necesar, iar 
fermierii și statele membre trebuie să fie 
capabili să îndeplinească respectivele 
cerințe și obligații fără o birocrație 
excesivă. Niveluri de toleranță stabilite în 
funcție de practică, limite rezonabile de 
minimis și un echilibru adecvat între 
încredere și control vor reduce viitoarele 
sarcini administrative ale statelor membre 
și ale beneficiarilor.

Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Trebuie să se clarifice faptul că 
Regulamentul (UE) nr. […] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din … privind finanțarea, gestionarea și 
monitorizarea politicii agricole comune 
[Regulamentul orizontal privind CAP: 
HZR] și dispozițiile adoptate în temeiul 
acestuia trebuie să se aplice în legătură cu 
măsurile prevăzute de prezentul 
regulament. Din motive de coerență cu alte 
instrumente juridice legate de PAC, unele 
norme prevăzute în prezent de 
Regulamentul (CE) 73/2009 sunt stipulate 
actualmente în Regulamentul (UE) nr. 
[…][HZR], în special normele destinate să 
garanteze respectarea obligațiilor prevăzute 
de dispozițiile privind plățile directe, 
inclusiv controalele și aplicarea de măsuri 
și penalități administrative în caz de 
neconformitate, normele legate de 
ecocondiționalitate, precum cerințele de 
reglementare în materie de gestionare, 
bunele condiții agricole și de mediu, 
monitorizarea și evaluarea măsurilor 
relevante, precum și norme legate de 

(3) Trebuie să se clarifice faptul că 
Regulamentul (UE) nr. […] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din … privind finanțarea, gestionarea și 
monitorizarea politicii agricole comune 
[Regulamentul orizontal privind CAP:
HZR] și dispozițiile adoptate în temeiul 
acestuia trebuie să se aplice în legătură cu 
măsurile prevăzute de prezentul 
regulament. Din motive de coerență cu alte 
instrumente juridice legate de PAC, unele 
norme prevăzute în prezent de 
Regulamentul (CE) 73/2009 sunt stipulate 
actualmente în Regulamentul (UE) nr. 
[…][HZR], în special normele destinate să 
garanteze respectarea obligațiilor prevăzute 
de dispozițiile privind plățile directe, 
inclusiv controalele și aplicarea de măsuri 
și penalități administrative în caz de 
neconformitate, normele legate de 
ecocondiționalitate, precum cerințele de 
reglementare în materie de gestionare, 
bunele condiții agricole și de mediu, 
monitorizarea și evaluarea măsurilor 
relevante, precum și norme legate de 
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recuperarea plăților necuvenite. recuperarea plăților necuvenite. Sarcinile 
organismului de certificare și obligația de 
a emite un aviz privind legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente, 
precum și respectarea principiului bunei 
gestiuni financiare nu ar trebui să 
conducă la creșterea și mai mare a 
sarcinii administrative în statele membre.

Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În vederea completării 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. Este deosebit de important 
ca, pe durata lucrărilor pregătitoare, 
Comisia să desfășoare consultări 
corespunzătoare, inclusiv la nivel de 
experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia trebuie 
să asigure transmiterea simultană, la timp 
și adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și către Consiliu.

(4) În vederea completării 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. Se deleagă doar 
competența de a adopta acte fără caracter 
legislativ și cu domeniu de aplicare 
general, care completează sau modifică 
anumite elemente neesențiale ale actului 
legislativ. Actele legislative ar trebui 
defini în mod expres obiectivele, 
conținutul, domeniul de aplicare și durata 
delegării de competențe, iar elementele 
esențiale ale unui anumit domeniu sunt 
rezervate actului legislativ și nu pot face, 
prin urmare, obiectul delegării de 
competențe. Astfel, toate aspectele juridice 
importante sunt definite în actul de bază. 
Comisia se asigură că sarcina 
administrativă legată de actele delegate 
nu depășește ceea ce este strict necesar În 
plus, trebuie garantat un anumit nivel de 
siguranță juridică. Este deosebit de 
important ca, pe durata lucrărilor 
pregătitoare, Comisia să reducă costurile 
administrative și să organizeze consultări 
corespunzătoare, inclusiv la nivel de 
experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia trebuie 
să asigure transmiterea simultană, la timp 
și adecvată a documentelor relevante către 
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Parlamentul European și către Consiliu.

Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a ține seama de noua legislație 
privind schemele de sprijin care poate fi 
adoptată după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, trebuie să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290, în 
scopul modificării listei schemelor de 
sprijin reglementate de prezentul 
regulament.

(8) Pentru a ține seama de noua legislație 
privind schemele de sprijin care poate fi 
adoptată după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, ar trebui să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290, în 
scopul modificării listei schemelor de 
sprijin prevăzute în anexa I la prezentul 
regulament.

Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Experiența dobândită prin aplicarea 
diverselor scheme de sprijin pentru 
fermieri demonstrează că sprijinul a fost, în 
unele cazuri, acordat unor beneficiari al 
căror scop comercial nu era deloc, sau era 
doar marginal, orientat către realizarea unei 
activități agricole, precum aeroporturi, 
companii de căi ferate, societăți imobiliare 
și societăți care administrează terenuri 
sportive. Pentru a asigura o mai bună 
orientare a sprijinului, statele membre 
trebuie să se abțină de la a acorda plăți 
directe unor asemenea persoane fizice și 
juridice. Fermierii mai mici cu jumătate de 
normă contribuie în mod direct la 
vitalitatea zonelor rurale, motiv pentru care 
aceștia nu trebuie împiedicați să primească 
ajutoare directe.

(13) Experiența dobândită prin aplicarea 
diverselor scheme de sprijin pentru 
fermieri demonstrează că sprijinul a fost, în 
unele cazuri, acordat unor beneficiari al 
căror scop comercial nu era deloc, sau era 
doar marginal, orientat către realizarea unei 
activități agricole, precum aeroporturi, 
companii de căi ferate, societăți imobiliare 
și societăți care administrează terenuri 
sportive. Pentru a asigura o mai bună 
orientare a sprijinului, statele membre 
trebuie să se abțină de la a acorda plăți 
directe unor asemenea persoane fizice și 
juridice. Totuși, astfel de norme ar trebui 
să mențină eficiența costurilor și să evite 
povara administrativă excesivă pentru 
statele membre și beneficiari. Fermierii 
mai mici cu jumătate de normă contribuie 
în mod direct la vitalitatea zonelor rurale, 
motiv pentru care aceștia nu trebuie 
împiedicați să primească ajutoare directe.
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Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu prin 
introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente obligatorii de
„ecologizare”, care va sprijini practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu 
aplicabile în întreaga Uniune. În acest 
scop, statele membre trebuie să utilizeze o 
parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată anuală, 
pe lângă plata de bază, pentru practicile 
obligatorii care trebuie aplicate de către 
fermierii care abordează în mod prioritar 
obiectivele strategice în domeniul climei și 
al mediului. Practicile respective trebuie să 
ia forma unor acțiuni simple, generalizate, 
necontractuale și anuale care depășesc 
cadrul ecocondiționalității și sunt legate de 
agricultură, precum diversificarea 
culturilor, întreținerea pajiștilor 
permanente și zonele de interes ecologic.
Caracterul obligatoriu al practicilor
respective ar trebui să se aplice și 
fermierilor ale căror exploatații sunt 
integral sau parțial situate în zonele
„Natura 2000”, care fac obiectul 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu prin 
introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente obligatorii de
„ecologizare”, care va sprijini practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu 
aplicabile în întreaga Uniune. În acest 
scop, statele membre trebuie să utilizeze o 
parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată anuală, 
pe lângă plata de bază, pentru practicile 
obligatorii care trebuie aplicate de către 
fermierii care abordează în mod prioritar 
obiectivele strategice în domeniul climei și 
al mediului. Practicile respective trebuie să 
ia forma unor acțiuni simple, generalizate, 
necontractuale și anuale care depășesc 
cadrul ecocondiționalității și sunt legate de 
agricultură, precum diversificarea 
culturilor, întreținerea pajiștilor 
permanente și zonele de interes ecologic, 
ținându-se seama, în același timp, de 
particularitățile naționale și regionale.
Din motive de transparență și eficiență, 
trebuie evitate impedimentele practice 
pentru fermieri, precum și complexitatea 
administrativă pentru autorități. Pentru a 
raționaliza procedurile administrative 
asociate acestor măsuri, toate controalele 
agricole ar trebui să fie, pe cât posibil, 
derulate simultan. Practicile respective ar 
trebui să se aplice și fermierilor ale căror 
exploatații sunt integral sau parțial situate 
în zonele „Natura 2000”, care fac obiectul 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
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produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 ar trebui să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a îndeplini 
nicio altă obligație, având în vedere 
beneficiile de mediu recunoscute ale 
sistemelor agricole ecologice.
Nerespectarea componentei „ecologizare” 
ar trebui să conducă la aplicarea de 
penalități pe baza articolului 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR].

30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 ar trebui să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a îndeplini 
nicio altă obligație, având în vedere 
beneficiile de mediu recunoscute ale 
sistemelor agricole ecologice. Suprafețele 
cultivate cu culturi pe care nu se folosește 
fertilizarea cu azot sau suprafețele pe care 
au fost plantate culturi energetice perene
ar trebui considerate zone de interes 
ecologic. La fel sunt considerate și 
suprafețele cultivate în cadrul „Natura 
2000” sau care se supun cerințelor 
agricole din directiva-cadru privind apa 
sau suprafețele în care peste 75% din 
terenul agricol trebuie să respecte 
cerințele privind măsurile de agromediu.
Posibilele sancțiuni pentru nerespectarea 
componentei „ecologizare” nu ar trebui să 
depășească cadrul acesteia. Orice 
reduceri sau penalități impuse pentru 
nerespectarea componentei de ecologizare 
ar trebui să rămână în statele membre și 
în regiunile în care și-au avut originea, 
dacă rata de eroare din statul membru în 
cadrul politicii agricole nu depășește 2%.

Justificare

Excepțiile propuse ar reduce considerabil sarcina administrativă ținând seama, în același 
timp, de particularitățile naționale și regionale.

Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 30
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) În vederea promovării dezvoltării 
durabile a agriculturii în zone care se 
confruntă cu constrângeri naturale 
specifice, statele membre trebuie să poată 
utiliza o parte din plafoanele lor naționale 
pentru plăți directe pentru a acorda tuturor 
fermierilor care își desfășoară activitatea în 
aceste zone, pe lângă plata de bază, o plată 
anuală pe suprafață. Plata respectivă nu 
trebuie să înlocuiască sprijinul acordat în 
cadrul programelor de dezvoltare rurală și 
nu trebuie acordată fermierilor din zonele 
care au fost desemnate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al 
Consiliului din 20 septembrie 2005 privind 
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat 
din Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală (FEADR), dar care nu 
au fost desemnate în conformitate cu 
articolul 46 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. […] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din …. privind sprijinul pentru dezvoltare 
rurală acordat din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
(FEADR) [RDR].

(30) În vederea promovării dezvoltării 
durabile a agriculturii în zone care se 
confruntă cu constrângeri naturale 
specifice, statele membre trebuie să poată 
utiliza o parte din plafoanele lor naționale 
pentru plăți directe pentru a acorda tuturor 
fermierilor care își desfășoară activitatea în 
aceste zone, pe lângă plata de bază, o plată 
anuală pe suprafață. Plata respectivă nu 
trebuie să înlocuiască sprijinul acordat în 
cadrul programelor de dezvoltare rurală și 
nu trebuie acordată fermierilor din zonele 
care au fost desemnate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al 
Consiliului din 20 septembrie 2005 privind 
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat 
din Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală (FEADR), dar care nu 
au fost desemnate în conformitate cu 
articolul 46 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. […] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din …. privind sprijinul pentru dezvoltare 
rurală acordat din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
(FEADR) [RDR]. Criteriile folosite pentru 
a defini zonele cu constrângeri naturale 
specifice nu ar trebui să conducă la 
creșterea nivelului actual de birocrație, să 
se bazeze pe sistemele existente care 
îndeplinesc obiectivele și ar trebui să 
conducă la un sistem comparabil în UE.

Amendamentul 8

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivele plăților directe sunt:
- o producție alimentară viabilă 
contribuind la veniturile fermierilor și 
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limitând variabilitatea veniturilor 
fermierilor,
- o gestionare sustenabilă a resurselor 
naturale și acțiuni în domeniul climei, 
furnizând bunuri publice de mediu și 
urmărind atenuarea schimbărilor 
climatice și măsuri de adaptare,
- o dezvoltare teritorială echilibrată prin 
compensarea dificultăților legate de 
producția în zone cu constrângeri 
naturale specifice.
Pentru fiecare dintre aceste obiective, 
Comisia va defini linii de referință, 
impacturi, rezultate și indicatori.

Justificare

Obiectivele de politică ale plăților directe nu sunt prevăzute în mod explicit în articolele 
regulamentului. Prin urmare se propune cel puțin includerea în regulament a obiectivelor 
stabilite în fișa financiară legislativă.

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 în scopul modificării listei 
schemelor de sprijin prevăzute în anexa I.

În conformitate cu articolul 290 din 
tratat, un act legislativ poate delega 
Comisiei competența de a adopta acte fără 
caracter legislativ și cu domeniu de 
aplicare general, care completează sau 
modifică anumite elemente neesențiale 
ale actului legislativ. Actele legislative 
definesc în mod expres obiectivele, 
conținutul, domeniul de aplicare și durata 
delegării de competențe. Elementele 
esențiale ale unui anumit domeniu sunt 
rezervate actului legislativ și nu pot face, 
prin urmare, obiectul delegării de 
competențe. Se deleagă Comisiei 
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 55 în scopul 
modificării listei schemelor de sprijin 
prevăzute în anexa I.
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– menținerea suprafeței agricole într-o stare 
care o face adecvată pentru pășunat sau 
pentru cultivare, fără nicio acțiune 
pregătitoare specială care depășește cadrul 
metodelor și al utilajelor agricole 
tradiționale, sau

- menținerea suprafeței agricole într-o stare 
care o face adecvată pentru pășunat sau 
pentru cultivare, fără nicio acțiune 
pregătitoare specială care depășește cadrul 
metodelor anuale și al utilajelor agricole 
tradiționale, sau

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– efectuarea unei activități minime, care 
urmează să fie stabilită de către statele 
membre, pe suprafețele agricole menținute 
în mod natural într-o stare adecvată pentru 
pășunat sau pentru cultivare;

- efectuarea unei activități anuale minime, 
care urmează să fie stabilită de către statele 
membre, pe suprafețele agricole menținute 
în mod natural într-o stare adecvată pentru 
pășunat sau pentru cultivare;

Justificare

Pentru a se evita efectuarea plăților chiar și dacă beneficiarii nu exercită nicio activitate pe 
terenul lor, ar trebui prevăzută o activitate „anuală”minimă.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Nu se acordă plăți directe persoanelor 
fizice sau juridice sau grupurilor de 
persoane fizice sau juridice, în cazul în 
care se aplică unul dintre următoarele 
elemente:

1. Nu se acordă plăți directe persoanelor 
juridice publice precum statele membre, 
regiuni și municipalități, sau persoanelor 
fizice sau juridice sau grupurilor de 
persoane fizice sau juridice, în cazul în 
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care li se aplică unul dintre următoarele 
criterii: 

(a) cuantumul anual al plăților directe 
este mai mic de 5 % din veniturile totale 
obținute de acestea din activități 
neagricole, în cel mai recent an fiscal; 
sau

(a) exploatează aeroporturi, companii de 
căi ferate, servicii de apă, societăți 
imobiliare, instituții destinate educației, 
terenuri de sport și de recreere, proprietăți 
destinate vânatului, campinguri sau orice 
altă întreprindere sau activitate similară 
care va fi definită, dacă este cazul, de 
statele membre pe baza unor criterii 
obiective și nediscriminatorii, cu excepția 
cazului în care persoanele în cauză pot 
furniza dovezi verificabile, în 
conformitate cu dispozițiile care vor fi 
stabilite de statele membre  sau

(b) suprafețele lor agricole sunt în principal 
suprafețe menținute în mod natural într-o 
stare adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare, iar persoanele respective nu 
desfășoară pe suprafețele în cauză 
activitatea minimă stabilită de statele 
membre în conformitate cu articolul 4 
alineatul (1) litera (c).

(b) suprafețele lor agricole sunt în principal 
suprafețe menținute în mod natural într-o 
stare adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare, iar persoanele respective nu 
desfășoară pe suprafețele în cauză 
activitatea minimă stabilită de statele 
membre în conformitate cu articolul 4 
alineatul (1) litera (c).

Justificare

În trecut, în unele cazuri se acorda sprijin beneficiarilor al căror scop comercial nu era sau 
era doar marginal îndreptat spre activitatea agricolă, cum ar fi aeroporturile sau 
întreprinderilor care gestionau terenuri de sport. În viitor, sprijinul ar trebui mai bine 
orientat. Totuși, normele mențin eficiența costurilor și evită povara administrativă excesivă 
pentru statele membre și beneficiari.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b a) nu își asumă riscul economic al 
activității agricole desfășurate pe terenul 
declarat pentru a beneficia de plățile 
directe.
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Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Alineatul (1) nu se aplică fermierilor 
care au primit plăți directe în valoare de 
sub 5 000 EUR pentru anul precedent.

eliminat

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Începând cel târziu cu anul de cerere 
2019, toate drepturile la plată dintr-un stat 
membru sau, în cazul aplicării articolului 
20, dintr-o regiune trebuie să aibă o valoare 
unitară uniformă.

5. Începând cel târziu cu anul de cerere 
2017, toate drepturile la plată dintr-un stat 
membru sau, în cazul aplicării articolului 
20, dintr-o regiune trebuie să aibă o valoare 
unitară uniformă.

Justificare

În temeiul dispozițiilor tranzitorii, până la 60% din viitorul sprijin poate fi plătit pe baza 
sumelor de referință istorice până în anul de cerere 2019, astfel că modelul istoric este 
prelungit într-o măsură semnificativă. De fapt, componenta istorică ar continua să aibă un 
impact semnificativ asupra nivelului plăților. Se propune limitarea perioadei de tranziție la 
termenul mediu.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) pentru a asigura agricultorilor o 
compensație anuală pentru pierderea 
deducerii forfetare de 5000 de euro 
prevăzută la articolul 7 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009. Pentru 
micii întreprinzători agricoli, compensația 
poate fi majorată cu o plată suplimentară.
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Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) orice suprafață agricolă a exploatației 
care este utilizată pentru o activitate 
agricolă sau, în cazul în care suprafața este 
utilizată și pentru activități neagricole, 
utilizată în principal pentru activități 
agricole; sau

(a) orice suprafață agricolă a exploatației 
care este utilizată pentru o activitate 
agricolă sau, în cazul în care suprafața este 
utilizată și pentru activități neagricole, 
utilizată în principal pentru activități 
agricole, cu condiția ca activitățile 
neagricole să nu depășească o perioadă 
de 4 săptămâni în decursul unui an 
calendaristic și să nu fie dăunătoare 
mediului; sau

Justificare

Propunerea Comisiei reflectă textul regulamentului introdus în urma bilanțului de sănătate a 
PAC. Statele membre aveau competența de a defini situațiile precise ale terenurilor 
preponderent utilizate pentru activități agricole. Ca urmare, drepturile de plată au fost 
alocate pentru terenuri utilizate în special pentru activitățile recreative. În cazul în care sunt 
permise activități neagricole într-o anumită măsură, ar trebui definite durata și criteriile 
acestora.

Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Fermierii care participă la schema pentru 
micii fermieri sunt scutiți de utilizarea 
practicilor agricole prevăzute în titlul III 
capitolul 2.

3. Fermierii care participă la schema pentru 
micii fermieri sunt scutiți de utilizarea 
practicilor agricole prevăzute în titlul III 
capitolul 2, dar aceștia trebuie să respecte 
obligațiile de ecocondiționalitate și 
controalele prevăzute în Regulamentul 
(UE) nr [...] [HZR].
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