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Amendamentul 45
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a se ține seama de anumite 
elemente noi și pentru a se garanta 
protecția drepturilor beneficiarilor, trebuie
să se delege Comisiei competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 290 
din tratat, în scopul stabilirii mai multor 
definiții privind accesul la sprijinul acordat 
în temeiul prezentului regulament, al 
stabilirii cadrului în care statele membre 
trebuie să definească activitățile minime 
care trebuie efectuate pe suprafețele 
păstrate în mod natural într-o stare 
adecvată pentru pășunat sau cultivare, 
precum și criteriile care trebuie îndeplinite 
de către fermieri pentru a se considera că 
aceștia au respectat obligația de menținere 
a suprafeței agricole într-o stare adecvată 
pentru cultivare și criteriile pentru 
determinarea predominanței ierbii și a altor 
plante furajere erbacee în ceea ce privește 
pajiștile permanente.

(9) Normele adoptate ar trebui să asigure 
că eligibilitatea terenurilor reflectă 
condițiile unice care prevalează în fiecare 
stat membru din punctul de vedere al 
cultivării și al utilizării în scopuri 
agricole, precum și caracteristicile fizice 
ale pășunilor tradiționale, pentru a evita 
abandonarea și a menține biodiversitatea 
și elementele de peisaj. Pentru a se ține 
seama de anumite elemente noi și pentru a 
se garanta protecția drepturilor 
beneficiarilor, ar trebui să se delege 
Comisiei competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat, în 
scopul stabilirii mai multor definiții privind 
accesul la sprijinul acordat în temeiul 
prezentului regulament, al stabilirii 
cadrului în care statele membre trebuie să 
definească activitățile minime care trebuie 
efectuate pe suprafețele păstrate în mod 
natural într-o stare adecvată pentru pășunat 
sau cultivare, precum și criteriile care 
trebuie îndeplinite de către fermieri pentru 
a se considera că aceștia au respectat 
obligația de menținere a suprafeței agricole 
într-o stare adecvată pentru cultivare și 
criteriile pentru determinarea 
predominanței ierbii și a altor plante 
furajere erbacee în ceea ce privește pajiștile 
permanente.

Or. en

Amendamentul 46
Julie Girling
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Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a se ține seama de anumite 
elemente noi și pentru a se garanta 
protecția drepturilor beneficiarilor, trebuie
să se delege Comisiei competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 290 
din tratat, în scopul stabilirii mai multor 
definiții privind accesul la sprijinul acordat 
în temeiul prezentului regulament, al 
stabilirii cadrului în care statele membre 
trebuie să definească activitățile minime 
care trebuie efectuate pe suprafețele 
păstrate în mod natural într-o stare 
adecvată pentru pășunat sau cultivare, 
precum și criteriile care trebuie îndeplinite 
de către fermieri pentru a se considera că 
aceștia au respectat obligația de menținere 
a suprafeței agricole într-o stare adecvată 
pentru cultivare și criteriile pentru 
determinarea predominanței ierbii și a altor 
plante furajere erbacee în ceea ce privește 
pajiștile permanente.

(9) Pentru a se ține seama de anumite 
elemente noi și pentru a se garanta 
protecția drepturilor beneficiarilor, ar 
trebui să se delege Comisiei competența de 
a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat, în scopul stabilirii 
mai multor definiții privind accesul la 
sprijinul acordat în temeiul prezentului 
regulament, al stabilirii cadrului în care 
statele membre trebuie să definească 
activitățile minime care trebuie efectuate 
pe suprafețele păstrate în mod natural într-
o stare adecvată pentru pășunat sau 
cultivare, precum și criteriile care trebuie 
îndeplinite de către fermieri a se considera 
că aceștia au respectat obligația de 
menținere a suprafeței agricole într-o stare 
adecvată pentru cultivare și criteriile pentru 
determinarea predominanței ierbii și a altor 
plante furajere erbacee în ceea ce privește 
pășunile și pajiștile permanente.

Or. en

Amendamentul 47
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Statelor membre ar trebui să li se 
ofere posibilitatea de a transfera suma 
vizată de la primul pilon la al doilea pilon. 
Suma maximă care poate fi transferată ar 
trebui să fie stabilită de Comisie, în urma 
consultărilor cu statele membre, cel târziu 
până la începutul anului 2014.

Or. lt
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Amendamentul 48
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit 
trebuie să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai egală 
a sprijinului direct, ținându-se totodată 
seama de diferențele care persistă în ceea 
ce privește nivelul salariilor și costurile de 
producție, nivelurile sprijinului direct pe 
hectar trebuie să fie ajustate progresiv. În 
perioada în cauză, toate statele membre 
care acordă plăți directe sub nivelul de 
90% din media UE trebuie să elimine o 
treime din decalajul dintre nivelul lor 
actual și acest nivel. Această convergență 
trebuie să fie finanțată proporțional de 
către toate statele membre care acordă plăți 
directe peste media Uniunii. În plus, toate 
drepturile la plată activate în 2019 într-un 
stat membru sau într-o regiune trebuie să 
aibă o valoare unitară uniformă, ca urmare 
a convergenței către această valoare care 
trebuie obținută prin măsuri lineare în 
cursul perioadei de tranziție. Cu toate 
acestea, pentru a se evita consecințele 
financiare perturbatoare pentru fermieri, 
statele membre care au utilizat schema de 
plată unică și în special modelul istoric, 
trebuie autorizate ca, la calcularea valorii 

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit ar 
trebui să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai egală 
a sprijinului direct, ținându-se totodată 
seama de diferențele care persistă în ceea 
ce privește nivelul salariilor și costurile de 
producție, nivelurile sprijinului direct pe 
hectar ar trebui să fie ajustate progresiv. În 
perioada în cauză, toate statele membre 
care acordă plăți directe sub nivelul de 
90% din media UE ar trebui să elimine o 
treime din decalajul dintre nivelul lor 
actual și acest nivel. Cu toate acestea, 
statele membre ale căror niveluri de plăți 
directe s-ar situa, chiar și după ajustare, 
sub 80 % din media Uniunii, ar trebui să 
își ajusteze nivelul de plăți la 80 %.
Această convergență ar trebui să fie 
finanțată proporțional de către toate statele 
membre care acordă plăți directe peste 
media Uniunii. În plus, toate drepturile la 
plată activate în 2019 într-un stat membru 
sau într-o regiune ar trebui să aibă o 
valoare unitară uniformă, ca urmare a 
convergenței către această valoare care 
trebuie obținută prin măsuri lineare în 
cursul perioadei de tranziție. Cu toate 
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drepturilor la plată în primul an de aplicare 
a noii scheme, să țină seama, parțial, de 
factori istorici. Dezbaterea privind 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada care începe în 2021 trebuie
să axeze, de asemenea, asupra obiectivului 
de convergență totală prin distribuirea în 
mod egal a sprijinului direct în întreaga 
Uniune Europeană pe durata perioadei 
respective.

acestea, pentru a se evita consecințele 
financiare perturbatoare pentru fermieri, 
statele membre care au utilizat schema de 
plată unică și în special modelul istoric, ar 
trebui autorizate ca, la calcularea valorii 
drepturilor la plată în primul an de aplicare 
a noii scheme, să țină seama, parțial, de 
factori istorici. Dezbaterea privind 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada care începe în 2021 ar 
trebui să axeze, de asemenea, asupra 
obiectivului de convergență totală prin 
distribuirea în mod egal a sprijinului direct 
în întreaga Uniune Europeană pe durata 
perioadei respective.

Or. en

Amendamentul 49
Riikka Manner

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 

(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 ar trebui 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 ar trebui
să ia forma unor acțiuni simple, 
generalizate, necontractuale și anuale care 
depășesc cadrul ecocondiționalității și sunt 
legate de agricultură, precum diversificarea 
culturilor, întreținerea pajiștilor 
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permanente și zonele de interes ecologic. 
Caracterul obligatoriu al practicilor 
respective trebuie 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 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 trebuie 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” 
trebuie să conducă la aplicarea de 
penalități pe baza articolului 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR].

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 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91, și fermierii care s-au angajat 
să aplice măsuri ecologice și climatice în 
conformitate cu articolul 29 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR] 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].

Or. fi

Amendamentul 50
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de regulament
Considerentul 26
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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 trebuie 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 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
2092/91 trebuie să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a îndeplini 
nicio altă obligație, având în vedere 

(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, 
biodiversitate și mediu aplicabile în 
întreaga Uniune. În acest scop, statele 
membre ar trebui 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 ar trebui să 
ia forma unor acțiuni simple, generalizate, 
controlabile, 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 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 ar trebui să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a îndeplini 
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beneficiile de mediu recunoscute ale 
sistemelor agricole ecologice. 
Nerespectarea componentei „ecologizare” 
trebuie să conducă la aplicarea de 
penalități pe baza articolului 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR].

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].

Or. en

Amendamentul 51
Matthias Groote

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 trebuie 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 

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
promovarea agriculturii durabile și 
sporirea performanței de mediu a acesteia 
prin introducerea, în cadrul plăților directe, 
a unei componente obligatorii de 
„ecologizare”. Practicile agricole benefice 
pentru climă și mediu vor fi, astfel, 
sprijinite în întreaga Uniune, menținându-
se, totodată, un echilibru în materie de 
utilizare a terenurilor între securitatea 
alimentară și preocupările legate de 
mediu. În acest scop, statele membre ar 
trebui 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 ar trebui 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 
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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 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 trebuie 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” 
trebuie să conducă la aplicarea de 
penalități pe baza articolului 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR].

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 
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].

Or. de

Amendamentul 52
Julie Girling

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 

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu prin 
introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente negociate de 
„ecologizare”, care va sprijini practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu 
aplicabile în întreaga Uniune. În acest 
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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 trebuie 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 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
2092/91 trebuie 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” 
trebuie să conducă la aplicarea de 
penalități pe baza articolului 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR].

scop, statele membre ar trebui 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 ar trebui
să ia forma unor acțiuni simple, 
generalizate, necontractuale și anuale,
legate de agricultură. Aceste acțiuni pot 
include măsuri de „ecologizare”, precum 
selectarea culturilor adecvate pentru 
furajele destinate animalelor sălbatice, 
păsărilor și insectelor, coridoare de 
biodiversitate planificate, măsuri de 
atenuare a efectelor schimbărilor 
climatice și gestionarea mediului în 
general. Aceste măsuri ar trebui să fie 
proporționale și compatibile cu clima și 
condițiile de apă și sol la nivel local.

Or. en
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Amendamentul 53
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 trebuie 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 ar trebui să poată 
utiliza 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 
ar trebui 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 
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produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
2092/91 trebuie 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” 
trebuie să conducă la aplicarea de 
penalități pe baza articolului 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR].

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 aibă un efect asupra 
cuantumului plăților directe alocate.

Or. en

Amendamentul 54
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Considerentul 26a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Din cauza situației ecologice diferite 
din statele membre, este posibil ca 
obiectivele „ecologizării” să fie îndeplinite 
mai bine la nivel național sau regional. 
Prin urmare, statele membre ar trebui să 
fie mai flexibile atunci când aplică 
componenta „ecologizare” a plăților 
directe.

Or. en

Amendamentul 55
Julie Girling

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a se garanta că obligațiile la 
care face referire măsura privind 
diversificarea culturilor sunt aplicate în 

eliminat
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mod proporțional și nediscriminatoriu și 
conduc la ameliorarea protecției 
mediului, trebuie să se delege Comisiei 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat, în 
scopul adoptării definiției termenului 
„cultură” și a normelor privind aplicarea 
măsurii respective.

Or. en

Amendamentul 56
Julie Girling

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Pentru a se garanta că terenurile cu 
pajiști permanente sunt menținute ca atare 
de către fermieri, trebuie să se delege 
Comisiei competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat, în 
scopul adoptării de norme privind aplicarea 
măsurii respective.

(28) Pentru a se garanta că terenurile cu 
pășuni și pajiști permanente sunt menținute 
ca atare de către fermieri, ar trebui să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
tratat, în scopul adoptării de norme privind 
aplicarea măsurii respective.

Or. en

Amendamentul 57
Julie Girling

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Pentru a se asigura implementarea în 
mod eficient și coerent a măsurii privind 
zonele de interes ecologic, ținându-se 
totodată seama de particularitățile statelor 
membre, trebuie să se delege Comisiei 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat, în 

eliminat
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scopul definirii mai amănunțite a tipurilor 
de zone de interes ecologic menționate în 
cadrul măsurii respective și în scopul 
adăugării și al definirii altor tipuri de 
zone de interes ecologic care pot fi luate 
în considerare în vederea respectării 
procentajului menționat în cadrul măsurii 
respective.

Or. en

Amendamentul 58
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Considerentul 29a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Componenta „ecologizare” a 
plăților directe trebuie înțeleasă ca 
stimulent și nu ca povară. Prin 
urmare,fermierilor nu ar trebui să li se 
impună cerințe administrative 
suplimentare. În plus, nu ar trebui să se 
impună cerințe sau restricții suplimentare 
în ceea ce privește zonele în care se aplică 
deja cerințele de ecocondiționalitate.

Or. en

Amendamentul 59
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Statele membre trebuie autorizate să 
utilizeze o parte din plafoanele lor 
naționale pentru plățile directe pentru 
acordarea de sprijin cuplat în anumite 
sectoare, în cazuri bine definite. Resursele 

(33) Statele membre ar trebui autorizate să 
utilizeze o parte din plafoanele lor 
naționale pentru plățile directe pentru 
acordarea de sprijin cuplat în anumite 
sectoare, în cazuri bine definite. Resursele 
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care pot fi utilizate pentru orice sprijin 
cuplat trebuie limitate la un nivel 
corespunzător, permițându-se totodată 
acordarea acestui sprijin în statele membre 
sau în regiunile lor specifice care se 
confruntă cu situații speciale, acolo unde 
anumite tipuri de activități agricole sau 
anumite sectoare agricole sunt deosebit de 
importante din motive economice, de 
mediu și/sau sociale. Statele membre 
trebuie autorizate să folosească până la 5 % 
din plafoanele lor naționale pentru 
acordarea acestui sprijin sau 10 % dacă, în 
aceste state membre, nivelul sprijinului 
cuplat a depășit 5 % cel puțin într-unul 
dintre anii din perioada 2010-2013. Cu 
toate acestea, în cazuri justificate 
corespunzător în care se demonstrează că 
o regiune are anumite necesități sensibile 
și sub rezerva aprobării de către Comisie, 
statele membre trebuie autorizate să 
utilizeze peste 10 % din plafonul lor 
național. Sprijinul cuplat trebuie acordat 
numai în măsura în care este necesar 
pentru crearea unui stimulent în vederea 
menținerii nivelurilor actuale de 
producție în regiunile respective. Acest 
sprijin trebuie să fie disponibil, de 
asemenea, pentru fermierii care, la 
31 decembrie 2013, dețin drepturi speciale 
de plată alocate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și al 
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 și care 
nu dispun de hectare eligibile pentru 
activarea drepturilor la plată. În ceea ce 
privește aprobarea sprijinului cuplat 
facultativ care depășește 10 % din 
plafonul național anual stabilit pentru 
fiecare stat membru, trebuie să se delege 
Comisiei și competența de a adopta acte 
de punere în aplicare, fără a se aplica 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

care pot fi utilizate pentru orice sprijin 
cuplat ar trebui limitate la un nivel 
corespunzător, permițându-se totodată 
acordarea acestui sprijin în statele membre 
sau în regiunile lor specifice care se 
confruntă cu situații speciale, acolo unde 
anumite tipuri de activități agricole sau 
anumite sectoare agricole sunt deosebit de 
importante din motive economice, de 
mediu și/sau sociale. Statele membre ar 
trebui autorizate să folosească până la 5 % 
din plafoanele lor naționale pentru 
acordarea acestui sprijin sau 10 % dacă, în 
aceste state membre, nivelul sprijinului 
cuplat a depășit 5 % cel puțin într-unul 
dintre anii din perioada 2010-2013. Ar 
trebui să se elaboreze dispoziții privind 
sprijinul cuplat în cazul culturilor benefice 
pentru mediu, precum plantele 
leguminoase și culturile care contribuie la 
autosuficiență în proteine vegetale.

Or. fr



AM\902453RO.doc 17/68 PE489.554v01-00

RO

Amendamentul 60
Julie Girling

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Statele membre ar trebui autorizate să 
utilizeze o parte din plafoanele lor 
naționale pentru plățile directe pentru 
acordarea de sprijin cuplat în anumite 
sectoare, în cazuri bine definite. Resursele 
care pot fi utilizate pentru orice sprijin 
cuplat ar trebui limitate la un nivel 
corespunzător, permițându-se totodată 
acordarea acestui sprijin în statele membre 
sau în regiunile lor specifice care se 
confruntă cu situații speciale, acolo unde 
anumite tipuri de activități agricole sau 
anumite sectoare agricole sunt deosebit de 
importante din motive economice, de 
mediu și/sau sociale. Statele membre ar 
trebui autorizate să folosească până la 5 % 
din plafoanele lor naționale pentru 
acordarea acestui sprijin sau 10 % dacă, în 
aceste state membre, nivelul sprijinului 
cuplat a depășit 5 % cel puțin într-unul 
dintre anii din perioada 2010-2013. Cu 
toate acestea, în cazuri justificate 
corespunzător în care se demonstrează că 
o regiune are anumite necesități sensibile 
și sub rezerva aprobării de către Comisie, 
statele membre trebuie autorizate să 
utilizeze peste 10 % din plafonul lor 
național. Sprijinul cuplat trebuie acordat 
numai în măsura în care este necesar 
pentru crearea unui stimulent în vederea 
menținerii nivelurilor actuale de 
producție în regiunile respective. Acest 
sprijin trebuie să fie disponibil, de 
asemenea, pentru fermierii care, la 
31 decembrie 2013, dețin drepturi speciale 
de plată alocate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și al 
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 și care 
nu dispun de hectare eligibile pentru 
activarea drepturilor la plată. În ceea ce 

(33) Statele membre ar trebui autorizate să 
utilizeze o parte din plafoanele lor 
naționale pentru plățile directe pentru 
acordarea de sprijin cuplat în anumite 
sectoare, în cazuri bine definite. Resursele 
care pot fi utilizate pentru orice sprijin 
cuplat ar trebui limitate la un nivel 
corespunzător, permițându-se totodată 
acordarea acestui sprijin în statele membre 
sau în regiunile lor specifice care se 
confruntă cu situații speciale, acolo unde 
anumite tipuri de activități agricole sau 
anumite sectoare agricole sunt deosebit de 
importante din motive economice, de 
mediu și/sau sociale. Statele membre ar 
trebui autorizate să folosească până la 5 % 
din plafoanele lor naționale pentru 
acordarea acestui sprijin sau 10 % dacă, în 
aceste state membre, nivelul sprijinului 
cuplat a depășit 5 % cel puțin într-unul 
dintre anii din perioada 2010-2013. 
Posibilitatea acordării unui sprijin cuplat 
ar trebui să fie limitată la sectoarele mici 
cu nevoi speciale și nu ar trebui să fie 
utilizată ca instrument general. În paralel 
cu aceasta, plățile cuplate ar trebui să fie 
eliminate treptat, cât mai curând posibil.
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privește aprobarea sprijinului cuplat 
facultativ care depășește 10 % din 
plafonul național anual stabilit pentru 
fiecare stat membru, trebuie să se delege 
Comisiei și competența de a adopta acte 
de punere în aplicare, fără a se aplica 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. en

Amendamentul 61
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Considerentul 33a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33a) Statele membre ar să fie trebui 
autorizate să utilizeze până la 5 % din 
plafonul lor național pentru activități 
agricole specifice care aduc beneficii 
mediului și bunăstării animale. Acestea ar 
trebui să includă promovarea sistemelor 
agricole, precum agricultura de mare 
valoare naturală, și a practicilor care 
urmăresc performanțe în materie de 
mediu și standarde consolidate de 
bunăstare a animalelor. Competența de a 
adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat ar trebui să fie 
delegată Comisiei în scopul definirii clare 
a condițiilor de acordare a acestui sprijin 
specific.

Or. en

Amendamentul 62
Riikka Manner

Propunere de regulament
Considerentul 38
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Trebuie instituită o schemă simplă și 
specifică destinată micilor fermieri pentru a 
reduce costurile administrative aferente 
gestionării și controlării sprijinului direct. 
În acest scop, trebuie instituită o plată 
forfetară care să înlocuiască toate plățile 
directe. Trebuie introduse norme care să 
prevadă simplificarea formalităților, printre 
altele prin reducerea obligațiilor impuse 
micilor fermieri, cum sunt cele legate de 
depunerea cererilor pentru sprijin, de 
practicile agricole benefice pentru climă și 
mediu, de ecocondiționalitate și de 
controale, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR], fără a 
periclita atingerea obiectivelor generale ale 
reformei, înțelegându-se că legislația 
Uniunii, astfel cum este menționată în 
anexa II la Regulamentul (UE) nr. […] 
[HZR], se aplică micilor fermieri. 
Obiectivul schemei respective trebuie să 
fie sprijinirea structurii agricole existente a 
fermelor mici din Uniune, fără a împiedica 
dezvoltarea spre structuri mai competitive. 
Din acest motiv, accesul la schemă trebuie
limitat la exploatațiile existente.

(38) Ar trebui să existe posibilitatea de a 
institui o schemă simplă și specifică 
destinată micilor fermieri pentru a reduce 
costurile administrative aferente gestionării 
și controlării sprijinului direct. Totuși, 
decizia de a aplica sau nu o schemă 
specifică ar trebui lăsată la latitudinea 
statelor membre. În acest scop, ar trebui
instituită o plată forfetară care să 
înlocuiască toate plățile directe. Ar trebui
introduse norme care să prevadă 
simplificarea formalităților, printre altele 
prin reducerea obligațiilor impuse micilor 
fermieri, cum sunt cele legate de depunerea 
cererilor pentru sprijin, de practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu, de 
ecocondiționalitate și de controale, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. […] [HZR], fără a periclita atingerea 
obiectivelor generale ale reformei, 
înțelegându-se că legislația Uniunii, astfel 
cum este menționată în anexa II la 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR], se 
aplică micilor fermieri. Obiectivul schemei 
respective ar trebui să fie sprijinirea 
structurii agricole existente a exploatațiilor
mici din Uniune, fără a împiedica 
dezvoltarea spre structuri mai competitive. 
Din acest motiv, accesul la schemă ar 
trebui limitat la exploatațiile existente.

Or. fi

Amendamentul 63
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) În vederea consolidării politicii lor de 
dezvoltare rurală, statele membre trebuie

(43) În vederea consolidării politicii lor de 
dezvoltare rurală, statele membre ar trebui
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să aibă posibilitatea de a transfera fonduri 
din plafonul lor pentru plăți directe către 
sprijinul destinat dezvoltării rurale. În 
același timp, statele membre în care 
nivelul sprijinului direct rămâne sub 90% 
din nivelul mediu al Uniunii trebuie să 
aibă posibilitatea de a transfera fonduri 
din sprijinul pe care îl alocă pentru 
dezvoltarea rurală către plafonul lor 
pentru plăți directe. Aceste alegeri trebuie 
făcute, în anumite limite, o singură dată 
pentru întreaga perioadă de aplicare a 
prezentului regulament.

să aibă posibilitatea de a transfera fonduri 
din plafonul lor pentru plăți directe către 
sprijinul destinat dezvoltării rurale.

Or. en

Amendamentul 64
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) În vederea consolidării politicii lor de 
dezvoltare rurală, statele membre trebuie
să aibă posibilitatea de a transfera fonduri 
din plafonul lor pentru plăți directe către 
sprijinul destinat dezvoltării rurale. În 
același timp, statele membre în care 
nivelul sprijinului direct rămâne sub 90% 
din nivelul mediu al Uniunii trebuie să 
aibă posibilitatea de a transfera fonduri 
din sprijinul pe care îl alocă pentru 
dezvoltarea rurală către plafonul lor 
pentru plăți directe. Aceste alegeri trebuie
făcute, în anumite limite, o singură dată 
pentru întreaga perioadă de aplicare a 
prezentului regulament.

(43) În vederea consolidării politicii lor de 
dezvoltare rurală, statele membre ar trebui
să aibă posibilitatea de a transfera fonduri 
din plafonul lor pentru plăți directe către 
sprijinul destinat dezvoltării rurale. Aceste 
alegeri ar trebui făcute, în anumite limite, 
o singură dată pentru întreaga perioadă de 
aplicare a prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 65
Satu Hassi, Margrete Auken
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) o plată pentru fermierii care aplică 
practici agricole benefice pentru climă și 
mediu;

(ii) o plată pentru fermierii care aplică 
practici agricole benefice pentru
biodiversitate, pentru gestionarea 
adecvată a fertilității solului și a apei, 
pentru climă și mediu și care depășesc în 
mod substanțial normele privind 
ecocondiționalitatea;

Or. en

Amendamentul 66
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – liniuța 3a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- recuperarea terenurilor agricole 
abandonate;

Or. fr

Amendamentul 67
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „suprafață agricolă” înseamnă orice 
suprafață de teren arabil, de pajiște 
permanentă sau cultivată cu culturi 
permanente;

(e) „suprafață agricolă” înseamnă orice 
suprafață de teren arabil, de pășune și
pajiște permanentă sau cultivată cu culturi 
permanente;

Or. en
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Amendamentul 68
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) „culturi permanente” înseamnă culturile 
pentru care nu se practică un sistem de 
rotație, altele decât pajiștile permanente, 
care ocupă terenurile pentru o perioadă de 
cinci ani sau mai mult și care produc 
recolte repetate, inclusiv pepinierele și 
speciile forestiere cu ciclu de producție 
scurt;

(g) „culturi permanente” înseamnă culturile 
pentru care nu se practică un sistem de 
rotație, altele decât pășunile și pajiștile 
permanente, care ocupă terenurile pentru o 
perioadă de cinci ani sau mai mult și care 
produc recolte repetate, inclusiv 
pepinierele și speciile forestiere cu ciclu de 
producție scurt;

Or. en

Amendamentul 69
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani; 
această noțiune poate include și alte specii 
adecvate pentru pășunat, cu condiția să 
rămână predominante iarba și alte plante 
furajere erbacee;

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere (cultivate sau spontane) care 
nu au făcut parte din sistemul de rotație a 
culturilor din exploatație timp de cel puțin 
cinci ani; această noțiune poate include și 
alte specii sau elemente importante pentru
caracteristicile pășunii tradiționale, cu 
condiția să rămână predominante iarba și 
alte plante furajere erbacee;

Or. en

Justificare

Propunerea de definiție a Comisiei este problematică dat fiind că pășunile, care sunt 
importante ca resursă agricolă, precum și pentru biodiversitate, sunt excluse. Propunerea de 
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față include acest tip de teren și conduce la simplificare, la un sistem mai echitabil și la valori 
ecologice. Modificarea asigură mai multă flexibilitate pentru diferențele regionale, subliniind 
faptul că terenul trebuie să fie agricol pentru a fi eligibil pentru sprijin.

Amendamentul 70
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani; 
această noțiune poate include și alte specii 
adecvate pentru pășunat, cu condiția să 
rămână predominante iarba și alte plante 
furajere erbacee;

(h) „pășuni și pajiști permanente” 
înseamnă terenuri consacrate producției de 
iarbă și de alte plante furajere erbacee 
(cultivate sau spontane) care nu au făcut 
parte din sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani; 
această noțiune poate include și alte specii 
adecvate pentru pășunat, cu condiția să 
rămână predominante iarba și alte plante 
furajere erbacee, inclusiv, de exemplu, 
iarba neagră;

Or. en

Amendamentul 71
Satu Hassi, Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) „agricultura de mare valoare 
naturală” înseamnă sisteme agricole care 
găzduiesc activități agricole și terenuri 
agricole care, datorită caracteristicilor 
lor, ar putea sprijini niveluri ridicate de 
biodiversitate sau de specii și de habitate 
care prezintă interes din punctul de 
vedere al conservării. Aceste sisteme sunt 
caracterizate de o agricultură de mică 
intensitate și de proporții ridicate de 
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vegetație naturală sau seminaturală. De 
asemenea, acestea pot fi caracterizate de o 
mare diversitate a acoperirii terenurilor.

Or. en

Justificare

Pe baza amendamentului 16 al raportorului.

Amendamentul 72
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre ale căror niveluri de 
plăți directe se situează, chiar și după 
ajustare, sub 80 % din media Uniunii, își 
ajustează nivelul plăților la 80 %.

Or. en

Amendamentul 73
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 - partea introductivă

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:

În cadrul legislației naționale, statele 
membre definesc „agricultorul activ” în 
conformitate cu definiția „activității 
agricole” prevăzute la articolul 4 alineatul 
(1) litera (c).

Or. fi

Justificare

Propunerea Comisiei privind definiția „agricultorului activ” nu este fezabilă. Nivelul 
sprijinului direct în sine nu indică nimic despre activitatea agricultorului. Definiția 
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„agricultorului activ” ar trebui să fie elaborată de statele membre.

Amendamentul 74
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul (1) - partea introductivă

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) Un agricultor activ înseamnă o 
persoană care exercită o activitate 
agricolă, iar activitate agricolă înseamnă:

Or. en

Amendamentul 75
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul (1) - partea introductivă 

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) Statele membre pot stabili criterii 
obiective și nediscriminatorii adecvate 
pentru a se asigura că niciun fel de plăți 
directe nu sunt acordate unui agricultor:

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei sporește sarcina administrativă pentru fermieri și administrații și nu 
vizează problema reală a fermierilor pasivi, dat fiind că cei mai mulți dintre aceștia ar primi 
mai puțin de 5 000 EUR în orice caz și, prin urmare, ar trebui excluși de la acest alineat.

Amendamentul 76
Riikka Manner
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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

eliminat

Or. fi

Justificare

Propunerea Comisiei privind definiția „agricultorului activ” nu este fezabilă. Nivelul 
sprijinului direct în sine nu indică nimic despre activitatea agricultorului. Definiția 
„agricultorului activ” ar trebui să fie elaborată de statele membre.

Amendamentul 77
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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) pentru care activitatea agricolă 
reprezintă numai o parte nesemnificativă 
a ansamblului activităților economice ale 
acestuia; sau

Or. en

Amendamentul 78
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cuantumul anual al plăților directe 
este mai mic de 5 % din veniturile totale 

(a) creșterea sau cultivarea de produse 
agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea, 
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obținute de acestea din activități 
neagricole, în cel mai recent an fiscal; 
sau

reproducerea animalelor și întreținerea 
acestora în scopuri agricole; și

Or. en

Amendamentul 79
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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).

eliminat

Or. fi

Justificare

Propunerea Comisiei privind definiția „agricultorului activ” nu este fezabilă. Nivelul 
sprijinului direct în sine nu indică nimic despre activitatea agricultorului. Definiția 
„agricultorului activ” ar trebui să fie elaborată de statele membre.

Amendamentul 80
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 

(b) al cărui principal obiect de activitate 
nu îl reprezintă desfășurarea de activități 
agricole.
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suprafețele în cauză activitatea minimă 
stabilită de statele membre în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1) 
litera (c).

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei sporește sarcina administrativă pentru fermieri și administrații și nu 
vizează problema reală a fermierilor pasivi, dat fiind că cei mai mulți dintre aceștia ar primi 
mai puțin de 5 000 EUR în orice caz și, prin urmare, ar trebui excluși de la acest alineat.

Amendamentul 81
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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) menținerea suprafeței agricole într-o 
stare care o face adecvată pentru pășunat 
sau pentru cultivare sau realizarea altor 
activități minime care trebuie stabilite de 
statele membre.

Or. en

Amendamentul 82
Corinne Lepage

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) suprafețele lor cultivate s-au 
deteriorat în timpul gestionării de către 
fermieri (terenuri abandonate, 
acidificarea solului, epuizarea materiei 
organice din sol ceea ce face ca terenul să 
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devină inadecvat pentru cultivare).

Or. fr

Amendamentul 83
Riikka Manner

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

Or. fi

Justificare

Propunerea Comisiei privind definiția „agricultorului activ” nu este fezabilă. Nivelul 
sprijinului direct în sine nu indică nimic despre activitatea agricultorului. Definiția 
„agricultorului activ” ar trebui să fie elaborată de statele membre.

Amendamentul 84
Kārlis Šadurskis

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

Or. en

Amendamentul 85
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2
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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

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei sporește sarcina administrativă pentru fermieri și administrații și nu 
vizează problema reală a fermierilor pasivi, dat fiind că cei mai mulți dintre aceștia ar primi 
mai puțin de 5 000 EUR în orice caz și, prin urmare, ar trebui excluși de la acest alineat.

Amendamentul 86
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 cu scopul de a prevedea:

eliminat

(a) criterii pentru stabilirea cuantumului 
plăților directe relevante în scopul 
aplicării alineatelor (1) și (2), în special în 
primul an de alocare a drepturilor la 
plată, dacă valoarea drepturilor la plată 
nu este încă stabilită definitiv, precum și 
în cazul noilor fermieri;
(b) excepții de la regula potrivit căreia, 
dacă cifrele respective nu sunt 
disponibile, trebuie luate în calcul 
veniturile din cel mai recent an fiscal 
precum și
(c) criterii pentru stabilirea condițiilor în 
care suprafața agricolă a unui fermieri 
trebuie considerată ca fiind în principal o 
suprafață menținută în mod natural într-o 
stare adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare.
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Or. fi

Justificare

Propunerea Comisiei privind definiția „agricultorului activ” nu este fezabilă. Nivelul 
sprijinului direct în sine nu indică nimic despre activitatea agricultorului. Definiția 
„agricultorului activ” ar trebui să fie elaborată de statele membre.

Amendamentul 87
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 cu scopul de a prevedea:

eliminat

(a) criterii pentru stabilirea cuantumului 
plăților directe relevante în scopul 
aplicării alineatelor (1) și (2), în special în 
primul an de alocare a drepturilor la 
plată, dacă valoarea drepturilor la plată 
nu este încă stabilită definitiv, precum și 
în cazul noilor fermieri;
(b) excepții de la regula potrivit căreia, 
dacă cifrele respective nu sunt 
disponibile, trebuie luate în calcul 
veniturile din cel mai recent an fiscal și
(c) criterii pentru stabilirea condițiilor în 
care suprafața agricolă a unui fermieri 
trebuie considerată ca fiind în principal o 
suprafață menținută în mod natural într-o 
stare adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare.

Or. en

Amendamentul 88
Åsa Westlund
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 cu scopul de a prevedea:

eliminat

(a) criterii pentru stabilirea cuantumului 
plăților directe relevante în scopul 
aplicării alineatelor (1) și (2), în special în 
primul an de alocare a drepturilor la 
plată, dacă valoarea drepturilor la plată 
nu este încă stabilită definitiv, precum și 
în cazul noilor fermieri;
(b) excepții de la regula potrivit căreia, 
dacă cifrele respective nu sunt 
disponibile, trebuie luate în calcul 
veniturile din cel mai recent an fiscal și
(c) criterii pentru stabilirea condițiilor în 
care suprafața agricolă a unui fermieri 
trebuie considerată ca fiind în principal o 
suprafață menținută în mod natural într-o 
stare adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei sporește sarcina administrativă pentru fermieri și administrații și nu 
vizează problema reală a fermierilor pasivi, dat fiind că cei mai mulți dintre aceștia ar primi 
mai puțin de 5 000 EUR în orice caz și, prin urmare, ar trebui excluși de la acest alineat.

Amendamentul 89
Satu Hassi, Margrete Auken

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) în cazul în care normele privind 
ecocondiționalitatea stabilite la 
articolul 93 din Regulamentul (UE) 
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nr. [...] [HZR] nu sunt respectate.

Or. en

Justificare

Prin această dispoziție cetățenii europeni sunt asigurați că fondurile publice nu au o 
influență negativă.

Amendamentul 90
Satu Hassi, Margrete Auken

Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de 1 august 2013, statele 
membre pot decide să pună la dispoziție, 
sub formă de sprijin suplimentar pentru 
măsurile din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală finanțate din FEADR în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] 
[RDR], până la 10 % din plafoanele lor 
naționale anuale pentru anii calendaristici 
2014-2019, prevăzute în anexa II la 
prezentul regulament. Ca urmare, 
cuantumul corespunzător nu mai este 
disponibil pentru acordarea plăților directe.

(1) Înainte de 1 august 2013, statele 
membre pot decide să pună la dispoziție, 
sub formă de sprijin suplimentar pentru 
măsurile din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală finanțate din FEADR în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] 
[RDR], până la 20 % din plafoanele lor 
naționale anuale pentru anii calendaristici 
2014-2019, prevăzute în anexa II la 
prezentul regulament. Ca urmare, 
cuantumul corespunzător nu mai este 
disponibil pentru acordarea plăților directe.
Fondurile transferate în consecință sunt 
finanțate în proporție de 100 % din 
bugetul PAC al Uniunii, cu condiția ca 
acestea să vizeze mediul, în conformitate 
cu prioritățile de dezvoltare rurală nr. (4) 
și nr. (5), menționate la articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. [...] [RDR].

Or. en

Amendamentul 91
Julie Girling
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de 1 august 2013, statele 
membre pot decide să pună la dispoziție, 
sub formă de sprijin suplimentar pentru 
măsurile din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală finanțate din FEADR în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] 
[RDR], până la 10 % din plafoanele lor 
naționale anuale pentru anii 
calendaristici 2014-2019, prevăzute în 
anexa II la prezentul regulament. Ca 
urmare, cuantumul corespunzător nu mai 
este disponibil pentru acordarea plăților 
directe.

(1) Înainte de 1 august 2013, statele 
membre pot decide să pună la dispoziție un 
procent din plafoanele lor naționale 
anuale pentru anii calendaristici 2014-
2019, prevăzute în anexa II la prezentul 
regulament, sub formă de sprijin 
suplimentar pentru măsurile din cadrul 
programelor de dezvoltare rurală finanțate 
din FEADR în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. […] [RDR]. Ca 
urmare, cuantumul corespunzător nu mai 
este disponibil pentru acordarea plăților 
directe.

Or. en

Amendamentul 92
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de 1 august 2013, statele 
membre pot decide să pună la dispoziție, 
sub formă de sprijin suplimentar pentru 
măsurile din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală finanțate din FEADR în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] 
[RDR], până la 10 % din plafoanele lor 
naționale anuale pentru anii calendaristici 
2014-2019, prevăzute în anexa II la 
prezentul regulament. Ca urmare, 
cuantumul corespunzător nu mai este 
disponibil pentru acordarea plăților directe.

(1) Înainte de 1 august 2013, statele 
membre pot decide să pună la dispoziție, 
sub formă de sprijin suplimentar pentru 
măsurile din cadrul programelor de
dezvoltare rurală finanțate din FEADR în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] 
[RDR], până la 20 % din plafoanele lor 
naționale anuale pentru anii calendaristici 
2014-2019, prevăzute în anexa II la 
prezentul regulament. Ca urmare, 
cuantumul corespunzător nu mai este 
disponibil pentru acordarea plăților directe.

Or. fr
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Amendamentul 93
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii care, în 2011, au activat cel puțin 
un drept la plată în cadrul schemei de plată 
unică sau au solicitat sprijin în cadrul 
schemei de plată unică pe suprafață, 
ambele în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, primesc drepturi la plată 
în primul an de aplicare a schemei de plată 
de bază dacă au dreptul să primească plăți 
directe în conformitate cu articolul 9.

Fermierii care, în 2011, au activat cel puțin 
un drept la plată în cadrul schemei de plată 
unică sau au solicitat sprijin în cadrul 
schemei de plată unică pe suprafață, al 
producției agricole brute comercializabile, 
al valorii adăugate sau al numărului de 
lucrători angajați, ambele în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 73/2009, 
primesc drepturi la plată în primul an de 
aplicare a schemei de plată de bază dacă au 
dreptul să primească plăți directe în 
conformitate cu articolul 9.

Or. it

Amendamentul 94
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre utilizează rezerva 
națională pentru alocarea cu prioritate a 
drepturilor la plată tinerilor fermieri care 
își încep activitatea agricolă.

(4) Statele membre utilizează rezerva 
națională pentru alocarea cu prioritate a 
drepturilor la plată tinerilor fermieri care
își încep activitatea agricolă. Drepturile la 
plata maximă sunt acordate tinerilor 
fermieri care se angajează să aplice 
practici agricole ecologice: controlul 
integrat al dăunătorilor, agricultura cu 
înaltă valoare naturală (IVN) și 
agricultura ecologică.

Or. fr
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Amendamentul 95
Corinne Lepage

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) readucerii terenurilor agricole 
abandonate într-o stare corespunzătoare 
pentru cultivare.

Or. fr

Amendamentul 96
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază menționate 
în capitolul 1 trebuie să aplice, pe hectarele 
lor eligibile definite la articolul 25 
alineatul (2), următoarele practici agricole 
în beneficiul climei și mediului:

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază menționate 
în capitolul 1 trebuie să aplice, pe hectarele 
lor eligibile definite la articolul 25 
alineatul (2), următoarele practici agricole
menite a fi în beneficiul climei, al
mediului și al apei la nivel local:

Or. en

Amendamentul 97
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai 
mult de 3 hectare și nu este în întregime 
utilizat pentru producția de iarbă 

(a) asigurarea diversificării culturilor 
conform dispozițiilor articolului 30;
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(cultivată sau spontană), nu este lăsat 
integral în pârloagă sau nu este cultivat în 
întregime cu culturi aflate sub apă o mare 
parte a anului;

Or. fi

Justificare

Pentru simplificarea textului, normele privind „ecologizarea” din prezentul articol ar trebui 
să fie în conformitate cu articolul 30 care este mai detaliat.

Amendamentul 98
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai mult 
de 3 hectare și nu este în întregime utilizat 
pentru producția de iarbă (cultivată sau 
spontană), nu este lăsat integral în pârloagă 
sau nu este cultivat în întregime cu culturi 
aflate sub apă o mare parte a anului;

(a) cultivarea a două culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al agricultorului se întinde pe mai 
multe hectare decât exploatația de 
dimensiune medie din statul membru în 
cauză și dacă peste 40 % din zona 
eligibilă se utilizează pentru producția de 
iarbă (cultivată sau spontană), nu este 
lăsată integral în pârloagă sau nu este 
cultivată în întregime cu culturi aflate sub 
apă o mare parte a anului;

Or. en

Amendamentul 99
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai mult 

(a) cultivarea a două culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al agricultorului se întinde pe mai 
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de 3 hectare și nu este în întregime utilizat 
pentru producția de iarbă (cultivată sau 
spontană), nu este lăsat integral în pârloagă 
sau nu este cultivat în întregime cu culturi 
aflate sub apă o mare parte a anului;

mult de 3 hectare și nu este în întregime 
utilizat pentru producția de iarbă (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului;

Or. it

Amendamentul 100
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai 
mult de 3 hectare și nu este în întregime 
utilizat pentru producția de iarbă 
(cultivată sau spontană), nu este lăsat 
integral în pârloagă sau nu este cultivat în 
întregime cu culturi aflate sub apă o mare 
parte a anului;

(a) selectarea, în cadrul unui sistem de 
rotație, a culturilor adecvate furajelor 
destinate animalelor sălbatice, păsărilor și 
insectelor;

Or. en

Amendamentul 101
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) menținerea pajiștilor permanente 
existente în exploatațiile lor; și

(b) menținerea pajiștilor permanente 
existente; și

Or. en
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Amendamentul 102
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) menținerea pajiștilor permanente 
existente în exploatațiile lor; și

(b) planificarea și menținerea coridoarelor 
de biodiversitate; și

Or. en

Amendamentul 103
Matthias Groote

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) amenajarea unei zone de interes 
ecologic pe suprafața lor agricolă.

(c) amenajarea unei zone de interes 
ecologic durabile pe suprafața lor agricolă.

Or. de

Amendamentul 104
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) amenajarea unei zone de interes 
ecologic pe suprafața lor agricolă.

(c) punerea în aplicare a unor măsuri de 
atenuare a efectelor schimbărilor 
climatice, alături de gestionarea mediului.

Or. en

Amendamentul 105
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care nu respectă cerințele 
descrise în prezentul capitol, fermierii pot 
pierde plata menționată la articolul 33 
alineatul (1) din prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 106
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere alineatelor (3) și 
(4) și nici aplicării disciplinei financiare, 
reducerile lineare în conformitate cu 
articolul 7 și orice reduceri și penalități 
impuse în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. […] [HZR], statele membre acordă 
plata menționată în prezentul capitol 
fermierilor care respectă acele practici 
dintre cele trei menționate la alineatul (1) 
care sunt importante pentru ei și în funcție 
de conformitatea lor cu articolele 30, 31 și 
32.

(2) Fără a aduce atingere alineatelor (3) și 
(4) și nici aplicării disciplinei financiare, 
reducerile lineare în conformitate cu 
articolul 7 și orice reduceri și penalități 
impuse în temeiul Regulamentului (UE) nr. 
[…] [HZR], statele membre acordă plata 
menționată în prezentul capitol fermierilor
care respectă practicile menționate la 
alineatul (1) care sunt importante pentru ei 
și în funcție de conformitatea lor cu 
articolele 30, 31 și 32.

Or. en

Amendamentul 107
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fermierii ale căror exploatații se află (3) Fermierii ale căror exploatații se află 
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integral sau parțial în zone care fac obiectul 
Directivei 92/43/CEE sau al Directivei 
2009/147/CE au dreptul la plata menționată 
în prezentul capitol, cu condiția să aplice 
practicile menționate în prezentul capitol, 
în măsura în care practicile respective sunt 
compatibile, în exploatația în cauză, cu 
obiectivele directivelor menționate.

integral sau parțial în zone care fac obiectul 
Directivei 92/43/CEE sau al 
Directivei 2009/147/CE și al 
Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 
(privind anumite programe agroecologice)
au dreptul la plata menționată în prezentul 
capitol, cu condiția să aplice practicile 
menționate în prezentul capitol, în măsura 
în care practicile respective sunt 
compatibile, în exploatația în cauză, cu 
obiectivele directivelor menționate și ale 
regulamentului.

Or. en

Amendamentul 108
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Fermierii care s-au angajat să aplice 
măsuri ecologice și climatice în 
conformitate cu articolul 29 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR] au în 
mod automat dreptul de a beneficia de 
sprijinul menționat în prezentul capitol.

Or. fi

Justificare

Fermierii care s-au angajat să aplice măsuri ecologice în agricultură în cadrul pilonului II 
respectă deja bunele practici agricole.

Amendamentul 109
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Fermierii care utilizează practici 
tradiționale cu o valoare ecologică și de 
conservare ridicată în diverse state 
membre (de exemplu, situația specifică a 
țărilor mediteraneene), în legătură cu 
diversificarea culturilor și a terenurilor cu 
importanță ecologică, culturi mixte, 
culturi permanente (plantații de măslini, 
podgorii, livezi de meri) sau recolte de 
orez și care contribuie la stoparea 
pierderii biodiversității trebuie să aibă 
dreptul la plata menționată în prezentul 
capitol.

Or. en

Amendamentul 110
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) În cazul în care cel puțin 50 % dintre 
terenurile arabile pe care le dețin sunt 
suprafețe cu pajiști, fermierii au în mod 
automat dreptul de a beneficia de 
sprijinul menționat în prezentul capitol. 

Or. fi

Amendamentul 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Dispozițiile prezentului capitol nu se 
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aplică exploatațiilor cu o suprafață mai 
mică de 15 hectare care, datorită 
circumstanțelor economice și istorice, 
utilizează practici agricole ecologice care 
promovează biodiversitatea.

Or. lt

Amendamentul 112
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5% din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70 % din terenul arabil.

(1) Dacă terenul agricol al unui agricultor 
se întinde pe mai multe hectare decât 
exploatația de dimensiune medie din 
statul membru în cauză și dacă peste 40 % 
din zona eligibilă este acoperită cu pășune 
(cultivată sau spontană), nu este lăsată
integral în pârloagă sau nu este cultivată în 
întregime cu culturi aflate sub apă o mare 
parte a anului, suprafața arabilă trebuie 
cultivată cu cel puțin două culturi diferite. 
Cultura principală nu trebuie să 
depășească 80 % din terenul arabil.

Or. en

Amendamentul 113
Satu Hassi, Margrete Auken
Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 

(1) Dacă terenul agricol al unui agricultor 
este mai mare de 10 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat în pârloagă sau 
nu este cultivat cu culturi permanente sau
nu este cultivat în întregime cu culturi 
aflate sub apă o mare parte a anului, 
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cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5% din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70% din terenul arabil.

suprafața arabilă trebuie cultivată prin 
rotație, cu cel puțin patru culturi dintre 
care cel puțin una este de plante 
leguminoase adecvate regiunii și acoperă 
minimum 10 % din hectarele eligibile. 
Niciuna dintre aceste patru culturi nu 
trebuie să depășească 50 % din terenul 
arabil.

Or. en

Justificare

Pe baza amendamentului 27 al raportorului.

Amendamentul 114
Riikka Manner
Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5% din terenul arabil, 
iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70% din terenul arabil.

(1) Dacă terenul agricol al unui agricultor 
este mai mare decât jumătate din 
dimensiunea unei exploatații medii 
definite în anexa VI valabile pentru statul 
membru în cauză, sau nu este lăsat 
integral în pârloagă sau nu este cultivat în 
întregime cu culturi aflate sub apă o mare 
parte a anului, sau dacă mai puțin de 50 % 
din terenul arabil al unui agricultor este 
suprafață cu pajiști și/sau teren necultivat 
verde și/sau suprafață utilizată pentru 
culturi multianuale, suprafața arabilă 
trebuie cultivată cu cel puțin trei culturi 
diferite. Niciuna dintre aceste trei culturi 
nu trebuie să acopere mai puțin de 5% din 
terenul arabil, iar cultura principală nu 
trebuie să depășească 70% din terenul 
arabil.

Or. fi

Justificare

O limită inferioară de 3 hectare este mult prea mică. Cerința privind cultivarea a trei culturi 
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diferite va genera birocrație și costuri exagerate pentru exploatațiile mici.

Amendamentul 115
Corinne Lepage
Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5% din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70% din terenul arabil.

(1) Dacă terenul agricol al unui agricultor
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite prin rotație 
sau trebuie lăsată în pârloagă timp de trei 
ani consecutivi. Rotația include și o 
cultură de plante leguminoase. În cazul 
marilor exploatații agricole de cereale,
rotația culturilor nu implică neapărat 
plantarea de plate leguminoase, însă 
fermierilor li se solicită să își diversifice 
sistemul de producție astfel încât să aloce 
10 % din terenul lor cultivabil producției 
de plante leguminoase.

Or. fr

Amendamentul 116
Oreste Rossi
Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 

(1) Dacă terenul agricol al unui agricultor
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin două culturi diferite. Niciuna 



PE489.554v01-00 46/68 AM\902453RO.doc

RO

dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5% din terenul arabil, 
iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70% din terenul arabil.

dintre aceste două culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5% din terenul arabil, 
iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70% din terenul arabil.

Or. it

Amendamentul 117
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5% din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70 % din terenul arabil.

(1) Dacă terenul agricol al unui agricultor
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit cu pășune (cultivată sau spontană), 
nu este lăsat în pârloagă sau nu este 
cultivat cu culturi aflate sub apă o mare 
parte a anului, suprafața arabilă trebuie 
cultivată printr-o rotație adecvată a 
culturilor, incluzând terenuri în pârloagă 
adecvate condițiilor locale de climă, sol și 
apă.

Or. en

Amendamentul 118
Satu Hassi, Margrete Auken
Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Dacă terenul agricol al unui 
agricultor este mai mic de 10 hectare și 
nu este acoperit în întregime cu pășune 
(cultivată sau spontană), nu este lăsat 
integral în pârloagă sau nu este cultivat 
cu culturi permanente sau nu este cultivat 
în întregime cu culturi aflate sub apă o 
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mare parte a anului, suprafața arabilă 
trebuie cultivată prin diversificarea a cel 
puțin trei culturi, inclusiv de plante 
leguminoase care acoperă minimum 5 %
din hectarele eligibile.

Or. en

Justificare

Pe baza amendamentului 27 al raportorului.

Amendamentul 119
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prin derogare de la alineatul (1), 
suprafețele menționate la articolul 33 din 
Regulamentul (UE) nr.[…] [RDR] vizate 
de constrângeri naturale sau de alt tip 
specifice, trebuie să fie cultivate cu cel 
puțin două culturi diferite. Cultura 
principală nu trebuie să acopere mai mult 
de 80 % din terenul arabil.

Or. fi

Justificare

Cerința privind cultivarea a trei culturi diferite este greu de pus în aplicare îndeosebi în 
climatul nordic; prin urmare, două culturi ar trebui să fie suficiente în zonele cu condiții 
naturale dificile. Perioada scurtă de coacere și suma redusă a temperaturilor efective 
restricționează într-o mare măsură gama de culturi care pot fi cultivate. De asemenea, în 
aceste zone este frecvent întâlnită producția de iarbă, care promovează biodiversitatea.

Amendamentul 120
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 31 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pajiștile permanente Pajiștile și pășunile permanente

Or. en

Amendamentul 121
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii mențin ca pajiște permanentă 
suprafețele din exploatațiile lor declarate 
ca atare în cererea depusă în temeiul 
articolului 74 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX (HZ) pentru 
anul de cerere 2014, denumite în 
continuare „suprafețe de referință cu 
pajiști permanente”.

Statele membre asigură menținerea 
întregii suprafețe de pajiști permanente.

Or. fi

Justificare

Pentru prevenirea problemelor legate de birocrație și monitorizare, este mai bine să se ia în 
considerare suprafața totală de pajiști permanente la nivelul întregului stat membru, decât la 
nivelul fiecărei exploatații.

Amendamentul 122
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii mențin ca pajiște 
permanentă suprafețele din exploatațiile 
lor declarate ca atare în cererea depusă în 
temeiul articolului 74 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX (HZ) pentru 

(1) Statele membre se asigură că 
terenurile utilizate ca pajiști permanente
sunt în continuare utilizate în acest scop 
la nivel statal.
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anul de cerere 2014, denumite în 
continuare „suprafețe de referință cu 
pajiști permanente”.

Or. en

Amendamentul 123
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii mențin ca pajiște permanentă 
suprafețele din exploatațiile lor declarate ca 
atare în cererea depusă în temeiul 
articolului 74 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX (HZ) pentru 
anul de cerere 2014, denumite în 
continuare „suprafețe de referință cu pajiști 
permanente”.

(1) Fermierii mențin ca pajiște permanentă 
suprafețele din exploatațiile lor declarate ca 
atare în cererea depusă în temeiul 
articolului 74 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX (HZ) pentru 
anul de cerere 2014, denumite în 
continuare „suprafețe de referință cu pajiști 
și pășuni permanente”.

Or. en

Amendamentul 124
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Suprafețele de referință cu pajiști 
permanente trebuie mărite în cazul în 
care fermierul are obligația să 
reconvertească suprafețele în pajiști 
permanente în 2014 și/sau în 2015, în 
conformitate cu articolul 93 din 
Regulamentul (UE) nr. […] HZR.

eliminat

Or. fi
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Justificare

Pentru prevenirea problemelor legate de birocrație și monitorizare, este mai bine să se ia în 
considerare suprafața totală de pajiști permanente la nivelul întregului stat membru, decât la 
nivelul fiecărei exploatații.

Amendamentul 125
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Suprafețele de referință cu pajiști 
permanente trebuie mărite în cazul în 
care fermierul are obligația să 
reconvertească suprafețele în pajiști 
permanente în 2014 și/sau în 2015, în 
conformitate cu articolul 93 din 
Regulamentul (UE) nr. […] HZR.

eliminat

Or. en

Amendamentul 126
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Suprafețele de referință cu pajiști 
permanente trebuie mărite în cazul în care 
fermierul are obligația să reconvertească 
suprafețele în pajiști permanente în 2014 
și/sau în 2015, în conformitate cu 
articolul 93 din Regulamentul (UE) nr. […] 
HZR.

Suprafețele de referință cu pajiști și pășuni 
permanente trebuie mărite în cazul în care 
agricultorul are obligația să reconvertească 
suprafețele în pajiști permanente în 2014 
și/sau în 2015, în conformitate cu 
articolul 93 din Regulamentul (UE) nr. […] 
HZR.

Or. en
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Amendamentul 127
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Suprafețele cultivate cu plante lemnoase 
sunt considerate echivalente cu 
suprafețele de referință cu pajiști 
permanente în sensul paragrafului 
anterior.

Or. it

Justificare

Suprafețele cultivate cu viță de vie sau măslini au un nivel de biodiversitate comparabil cu cel 
al pajiștilor permanente și au o capacitate mai mare de stocare a carbonului. 

Amendamentul 128
Satu Hassi, Margrete Auken, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fermierii trebuie autorizați să 
convertească cel mult 5 % din suprafețele 
lor de referință cu pajiști permanente. 
Limita respectivă nu se aplică în caz de 
forță majoră sau în circumstanțe 
excepționale.

eliminat

Or. en

Amendamentul 129
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fermierii trebuie autorizați să 
convertească cel mult 5 % din suprafețele 
lor de referință cu pajiști permanente. 
Limita respectivă nu se aplică în caz de 
forță majoră sau în circumstanțe 
excepționale.

eliminat

Or. fi

Justificare

Pentru prevenirea problemelor legate de birocrație și monitorizare, este mai bine să se ia în 
considerare suprafața totală de pajiști permanente la nivelul întregului stat membru, decât la 
nivelul fiecărei exploatații.

Amendamentul 130
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fermierii trebuie autorizați să 
convertească cel mult 5 % din suprafețele 
lor de referință cu pajiști permanente. 
Limita respectivă nu se aplică în caz de 
forță majoră sau în circumstanțe 
excepționale.

(2) Fermierii trebuie să fie autorizați să 
convertească cel mult 5 % din suprafețele 
lor de referință cu pajiști permanente și să 
reînnoiască 25 % din suprafețele lor 
cultivate cu pajiști în fiecare an. Limita 
respectivă nu se aplică în caz de forță 
majoră sau în circumstanțe excepționale.

Or. en

Amendamentul 131
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fermierii trebuie autorizați să (2) Fermierii trebuie să fie autorizați să 
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convertească cel mult 5 % din suprafețele 
lor de referință cu pajiști permanente. 
Limita respectivă nu se aplică în caz de 
forță majoră sau în circumstanțe 
excepționale.

convertească cel mult 5 % din suprafețele 
lor de referință cu pajiști și pășuni 
permanente. Limita respectivă nu se aplică 
în caz de forță majoră sau în circumstanțe 
excepționale.

Or. en

Amendamentul 132
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor de referință 
cu pajiști permanente, în conformitate cu 
alineatul (1) primul paragraf, reînnoirea 
pajiștilor permanente, reconversia 
suprafeței agricole în pajiști permanente 
în cazul în care este depășită reducerea 
autorizată menționată la alineatul (2), 
precum și modificarea suprafețelor de 
referință cu pajiști permanente în cazul 
transferării terenurilor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 133
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor de referință cu 

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor cu pajiști 
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pajiști permanente, în conformitate cu 
alineatul (1) primul paragraf, reînnoirea 
pajiștilor permanente, reconversia 
suprafeței agricole în pajiști permanente în 
cazul în care este depășită reducerea 
autorizată menționată la alineatul (2), 
precum și modificarea suprafețelor de 
referință cu pajiști permanente în cazul 
transferării terenurilor.

permanente, reînnoirea pajiștilor 
permanente și reconversia suprafeței 
agricole în pajiști permanente. 

Or. fi

Amendamentul 134
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor de referință cu 
pajiști permanente, în conformitate cu 
alineatul (1) primul paragraf, reînnoirea 
pajiștilor permanente, reconversia 
suprafeței agricole în pajiști permanente în 
cazul în care este depășită reducerea 
autorizată menționată la alineatul (2), 
precum și modificarea suprafețelor de 
referință cu pajiști permanente în cazul 
transferării terenurilor.

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor de referință cu 
pajiști și pășuni permanente, în 
conformitate cu alineatul (1) primul 
paragraf, reînnoirea pajiștilor și pășunilor
permanente, reconversia suprafeței agricole 
în pajiști și pășuni permanente în cazul în 
care este depășită reducerea autorizată 
menționată la alineatul (2) , precum și 
modificarea suprafețelor de referință cu 
pajiști și pășuni permanente în cazul 
transferării terenurilor.

Or. en

Amendamentul 135
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 32
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32
Zonele de interes ecologic eliminat

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7 % 
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) 
punctul (ii).
(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 în scopul definirii mai 
amănunțite a tipurilor de zone de interes 
ecologic menționate la alineatul (1) din 
prezentul articol și în scopul adăugării și 
al definirii altor tipuri de zone de interes 
ecologic care pot fi luate în considerare 
pentru respectarea procentajului 
menționat la alineatul respectiv.

Or. en

Amendamentul 136
Satu Hassi, Margrete Auken, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7 %
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) 

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 10 %
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pășuni
permanente, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
habitate seminaturale. Pentru a fi 
considerate zone de interes ecologic, 
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punctul (ii). aceste zone nu sunt arate, semănate sau 
fertilizate cu îngrășăminte anorganice sau 
stropite, dar pot fi pășunate, recoltate sau 
cosite în sezonul corespunzător, care este 
compatibil cu necesitățile de conservare a 
biodiversității.

Or. en

Justificare

Pe baza amendamentului 33 al raportorului. Pentru a permite existența unor zone de interes 
ecologic și în zonele intens cultivate, procentul ar trebui să fie corelat cu nivelul 
exploatațiilor agricole.

Amendamentul 137
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7 % 
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) 
punctul (ii).

(1) În cazul în care mai puțin de 50 % din 
terenurile arabile pe care le dețin sunt 
suprafețe cu pajiști și/sau culturi 
multianuale, fermierii se asigură că cel 
puțin 7 % din hectarele lor eligibile, astfel 
cum sunt definite la articolul 25 alineatul 
(2), cu excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

Or. fi

Justificare

Producția de pajiști sprijină biodiversitatea și, prin urmare, un procent de 7 % nu furnizează 
o valoare adăugată semnificativă în ceea ce privește biodiversitatea pentru fermierii ale 
căror terenuri arabile sunt în mare parte suprafețe cu pajiști.
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Amendamentul 138
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7 % 
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) 
punctul (ii).

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7 % 
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloagele și zonele
împădurite, în conformitate cu articolul 25 
alineatul (2) litera (b) punctul (ii).

Or. en

Amendamentul 139
Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7 % 
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) 
punctul (ii).

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7 % 
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii); un procent de 5 % poate fi considerat 
suficient în cazul în care un agricultor 
adoptă în mod voluntar alte măsuri 
ecologice, de exemplu, dacă acesta se 
asigură că nămolul generat nu este 
răspândit înainte de a fi tratat într-o stație 
de biogaz pentru reducerea mirosurilor și 
a emisiilor dăunătoare.  În temeiul 
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articolului 55, Comisiei i se conferă 
competența de a adopta acte delegate cu 
privire la măsurile suplimentare benefice 
pentru mediu care justifică acceptarea 
unui procent mai mic din hectarele 
eligibile ale unui agricultor ca fiind 
suficient.

Or. de

Justificare

Propunerea are scopul de a spori acceptarea agriculturii de către opinia publică și de a 
reduce impactul acesteia asupra mediului. Persoanele care locuiesc în apropierea terenurilor 
agricole sunt afectate grav de răspândirea nămolului brut. Procesul de fermentare din 
instalația de biogaz reduce în mod semnificativ atât nivelul mirosurilor neplăcute 
dăunătoare, cât și impactul nămolului asupra mediului.

Amendamentul 140
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7 %
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) 
punctul (ii).

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 3 %
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) 
punctul (ii).

Or. it

Amendamentul 141
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7 %
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) 
punctul (ii).

(1) O anumită suprafață din hectarele 
eligibile, astfel cum sunt definite la 
articolul 25 alineatul (2), cu excepția 
suprafețelor cu pajiște permanentă, 
reprezintă zone de interes ecologic, în 
conformitate cu articolul 25 alineatul (2) 
litera (b) punctul (ii). Această suprafață 
reprezintă cel puțin:

(a) 2,5 % din hectarele eligibile; sau
(b) 7 % din hectarele eligibile, fără 
suprafețele cu pajiște permanentă și zone 
precum terasele, zonele de protecție sau 
elementele de peisaj ori alte zone deja 
acoperite de cerințele de 
ecocondiționalitate.

Or. en

Amendamentul 142
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7 % 
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) 
punctul (ii).

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7 % 
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage în rotație, 
terase, elemente de peisaj, zone de 
protecție și zone împădurite, în 
conformitate cu articolul 25 alineatul (2) 
litera (b) punctul (ii).

Or. fr
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Amendamentul 143
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7 % 
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) 
punctul (ii).

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7 % 
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, sunt convertite într-o rețea 
gestionată în mod coerent de zone de 
interes ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) 
punctul (ii).

Or. en

Amendamentul 144
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prin derogare de la alineatul (1), în 
cazul suprafețelor menționate la 
articolul 33 din Regulamentul (UE) 
nr.[…] [RDR] vizate de constrângeri 
naturale sau de alt tip specifice, suprafața 
ecologică trebuie să acopere 5 % din 
terenul arabil deținut de un agricultor.

Or. fi

Justificare

Îndeosebi în regiunile nordice, climatul și, prin urmare, condițiile de creștere sunt mai dificile 
decât în multe alte părți ale Europei. În zonele nordice, structura parcelelor este, în general, 
fragmentată, iar terenurile agricole sunt mici și, în cea mai mare parte, înconjurate de 
păduri, ceea ce încurajează biodiversitatea. De asemenea, în regiunile nordice predomină 
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producția de pajiști.

Amendamentul 145
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 în scopul definirii mai 
amănunțite a tipurilor de zone de interes 
ecologic menționate la alineatul (1) din 
prezentul articol și în scopul adăugării și 
al definirii altor tipuri de zone de interes 
ecologic care pot fi luate în considerare 
pentru respectarea procentajului 
menționat la alineatul respectiv.

(2) Fermierii din statele membre în care 
peste 50 % din suprafață este acoperită de 
păduri, zone umede, mlaștini și habitate 
naturale se asigură că cel puțin 1,5 % din 
hectarele lor eligibile reprezintă zone de 
interes ecologic. Fermierii care dețin o 
suprafață mai mare de 20 % de terenuri 
forestiere în zona lor eligibilă sunt scutiți 
de această cerință.

Or. en

Justificare

Cerințele privind componenta de „ecologizare” ar trebui să evite duplicarea GAEC și SMR 
în cadrul ecocondiționalității. Acest lucru ar însemna o sarcină administrativă mai redusă, 
cerințe mai clare și mai simple, care nu vor crea nicio posibilitate de dublă sancționare și de 
neînțelegere în rândul fermierilor.

Amendament 146
Satu Hassi, Margrete Auken

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendament

(1) În vederea finanțării plății menționate 
în prezentul capitol, statele membre 
utilizează 30 % din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II.

(1) În vederea finanțării plății menționate 
în prezentul capitol, statele membre 
utilizează minimum 30 % din plafonul 
național anual prevăzut în anexa II în anul 
2014 și majorează acest procent la 50 % 
până în anul 2020.
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Amendamentul 147
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea finanțării plății menționate 
în prezentul capitol, statele membre 
utilizează 30 % din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II.

(1) În vederea finanțării plății menționate 
în prezentul capitol, statele membre 
utilizează 20 % din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II.

Or. it

Amendament 148
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendament

(1) În vederea finanțării plății menționate 
în prezentul capitol, statele membre 
utilizează 30 % din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II.

(1) În vederea finanțării plății menționate 
în prezentul capitol, statele membre pot 
utiliza până la 30 % din plafonul național 
anual prevăzut în anexa II.

Or. en

Amendamentul 149
Matthias Groote

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot hotărî să acorde 
plata menționată la alineatul (1) în toate 
zonele care intră sub incidența alineatului 

(2) Statele membre pot hotărî să acorde 
plata menționată la alineatul (1) în toate 
zonele care intră sub incidența alineatului 
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respectiv sau, eventual, pe baza unor 
criterii obiective și nediscriminatorii, să 
restricționeze plata la unele dintre zonele 
menționate la articolul 33 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR].

respectiv sau, eventual, pe baza unor 
criterii ecologice și de durabilitate 
obiective și nediscriminatorii, să 
restricționeze plata la unele dintre zonele 
menționate la articolul 33 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR].

Or. de

Amendament 150
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendament

(1) Statele membre acordă o plată anuală 
tinerilor fermieri care au dreptul la o plată 
în cadrul schemei de plată de bază 
prevăzute în capitolul 1.

(1) Statele membre pot acorda o plată 
anuală tinerilor fermieri care au dreptul la o 
plată în cadrul schemei de plată de bază 
prevăzute în capitolul 1.

Or. en

Amendament 151
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendament

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne 
de vită și mânzat, ulei de măsline, viermi 
de mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt 
de producție.

Sprijinul cuplat poate fi acordat numai în
circumstanțe excepționale, pentru:
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Amendamentul 152
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne de 
vită și mânzat, ulei de măsline, viermi de 
mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt de 
producție.

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, cartof, lapte și produse 
lactate, semințe, carne de oaie și de capră, 
carne de vită și mânzat, carne de porc și 
carne de pasăre, ouă, ulei de măsline, 
viermi de mătase, furaje uscate, hamei, 
sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, 
fructe și legume și specii forestiere cu ciclu 
scurt de producție.

Or. fi

Justificare

Domeniile de producție ar trebui tratate pe cât posibil în mod egal.

Amendament 153
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendament

(2) Sprijinul cuplat poate fi acordat 
numai în sectoarele sau regiunile dintr-un 
stat membru în care anumite tipuri de 
agricultură sau anumite sectoare agricole 
sunt afectate de anumite dificultăți și sunt 
deosebit de importante din motive 

(a) sectoarele sau regiunile dintr-un stat 
membru în care anumite tipuri de 
agricultură sau anumite sectoare agricole 
sunt afectate de anumite dificultăți și sunt 
deosebit de importante din motive 
economice și/sau sociale și/sau de mediu.
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economice și/sau sociale și/sau de mediu.

Or. en

Amendament 154
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendament

(3) Prin derogare de la alineatul (2), 
sprijinul cuplat poate fi acordat, de 
asemenea, fermierilor care, la 
31 decembrie 2013, dețineau drepturi la 
plată acordate în conformitate cu titlul III 
capitolul 3 secțiunea 2 și cu articolul 71m 
din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, 
precum și în conformitate cu articolul 60 și 
cu articolul 65 al patrulea paragraf din 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009 și care nu 
dețin hectare eligibile pentru activarea 
drepturilor la plată în cadrul schemei de 
plată de bază menționate în titlul III 
capitolul 1 din prezentul regulament.

(b) fermierii care, la 31 decembrie 2013, 
dețineau drepturi la plată acordate în 
conformitate cu titlul III capitolul 3 
secțiunea 2 și cu articolul 71m din 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, precum 
și în conformitate cu articolul 60 și cu 
articolul 65 al patrulea paragraf din 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009 și care nu 
dețin hectare eligibile pentru activarea 
drepturilor la plată în cadrul schemei de 
plată de bază menționate în titlul III 
capitolul 1 din prezentul regulament, prin 
derogare de la litera (a).

Or. en

Amendamentul 155
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea finanțării sprijinului cuplat 
facultativ, statele membre pot decide, până 
la data de 1 august a anului care precede 
primul an de implementare a sprijinului 
respectiv, să utilizeze până la 5 % din 
plafonul lor național anual stabilit în anexa 
II.

(1) În vederea finanțării sprijinului cuplat 
facultativ, statele membre pot decide, până 
la data de 1 august a anului care precede 
primul an de implementare a sprijinului 
respectiv, să utilizeze până la 20 % din 
plafonul lor național anual stabilit în anexa 
II.
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Or. it

Amendamentul 156
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatul (2), statele 
membre care au alocat, timp de cel puțin 
un an în perioada 2010-2013, peste 10 % 
din cuantumul lor disponibil pentru 
acordarea plăților directe prevăzute în 
titlurile III, IV și V din Regulamentul (CE) 
nr. 73/2009, cu excepția titlului IV 
capitolul 1 secțiunea 6, pentru finanțarea 
măsurilor prevăzute în titlul III capitolul 2 
secțiunea 2 din Regulamentul (CE) 
nr. 73/2009, a sprijinului prevăzut la 
articolul 68 alineatul (1) litera (a) 
punctele (i)-(iv) și literele (b) și (c) din 
regulamentul respectiv, sau a măsurilor 
prevăzute în capitolul 1, cu excepția 
titlului IV secțiunea 6 din regulamentul 
respectiv, pot decide să utilizeze mai mult 
de 10 % din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II, după aprobarea de 
către Comisie în conformitate cu 
articolul 41.

(3) Prin derogare de la alineatul (2), statele 
membre care au alocat, timp de cel puțin 
un an în perioada 2010-2013, peste 10 % 
din cuantumul lor disponibil pentru 
acordarea plăților directe prevăzute la
articolul 182 alineatul (7) din 
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al 
Consiliului din 22 octombrie 2007 de 
instituire a unei organizări comune a 
piețelor agricole și privind dispoziții 
specifice referitoare la anumite produse 
agricole (Regulamentul unic OCP1) și în
titlurile III, IV și V din Regulamentul (CE) 
nr. 73/2009, cu excepția titlului IV 
capitolul 1 secțiunea 6, pentru finanțarea 
măsurilor prevăzute în titlul III capitolul 2 
secțiunea 2 din Regulamentul (CE) 
nr. 73/2009, a sprijinului prevăzut la 
articolul 68 alineatul (1) litera (a) 
punctele (i)-(iv) și literele (b) și (c) din 
regulamentul respectiv, sau a măsurilor 
prevăzute în capitolul 1, cu excepția 
titlului IV secțiunea 6 din regulamentul 
respectiv, pot decide să utilizeze mai mult 
de 10 % din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II, după aprobarea de 
către Comisie în conformitate cu 
articolul 41.

____________
1 JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

Or. fi
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Amendament 157
Satu Hassi, Margrete Auken
Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendament

(3) Pentru a asigura o gestionare eficientă a 
plății specifice pentru cultura de bumbac, 
se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 privind normele și condițiile de 
autorizare a terenurilor și a soiurilor în 
scopul acordării plății specifice pentru 
cultura de bumbac.

(3) Pentru a asigura o gestionare eficientă a 
plății specifice pentru cultura de bumbac, 
se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 privind normele și condițiile de 
autorizare a terenurilor și a soiurilor în 
scopul acordării plății specifice pentru 
cultura de bumbac. Aceste norme includ 
cerința privind evaluarea impactului 
asupra mediului.

Or. en

Justificare

Dată fiind utilizarea foarte frecventă a pesticidelor și consumul de apă pentru irigarea 
culturilor de bumbac, este adecvat să se solicite o evaluare a impactului asupra mediului 
înaintea acordării autorizației de utilizare a terenului pentru producția de bumbac.

Amendamentul 158
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre pun în aplicare o 
schemă pentru micii fermieri în 
conformitate cu prezentul titlu. Cu toate 
acestea, în cazul în care procentul 
potențialilor beneficiari ai sprijinului 
dintr-un stat membru este mai mic de 5 % 
din numărul total al fermierilor, statul 
membru respectiv nu trebuie să aplice 
schema pentru micii fermieri.

Or. fi
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Justificare

Pentru evitarea birocrației excesive, stabilirea unei scheme pentru micii fermieri ar trebui să 
fie lăsată la latitudinea statelor membre.

Amendamentul 159
Corinne Lepage

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. Totuși, aceștia pierd 
30 % din plata de bază dacă nu vând 10 % 
din producția lor în mod direct sau pe 
plan local.

Or. fr


