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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Necesitatea unei reforme verzi

Politica agricolă comună (PAC) reprezintă în prezent mai mult de 40 % din bugetul total al 
UE. Aceasta este o sumă importantă de bani, deci contează într-o mare măsură, din punctul de 
vedere al mediului, dacă acești bani sunt cheltuiți sau nu în mod sustenabil. Pentru a ne 
proteja mediul în următorii ani avem nevoie de o schimbare de paradigmă cu privire la PAC. 

Nu există nicio îndoială că dacă analizăm imaginea globală, modul în care se practică 
agricultura în prezent în Europa nu este sustenabil pe termen lung. Acest lucru are consecințe 
grave pentru resursele noastre naturale, inclusiv pentru sol, apă, biodiversitate și climă. 
Această problemă este subliniată de unele exemple:

 Terenul agricol are o contribuție-cheie la furnizarea unui habitat pentru fauna sălbatică 
și speciile de păsări. Indicele european al păsărilor de câmp, care monitorizează 
populațiile de păsări de câmp, a atins în 2011 cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată.

 Agricultura este o sursă importantă de poluare a apelor din Europa. Agricultura este 
responsabilă pentru mai mult de 50 % din cantitatea de azot din apă și este o sursă 
importantă de fosfați.

 Agricultura este responsabilă pentru 9,6 % din emisiile de gaze cu efect de seră din 
UE – 75 % din emisiile de oxid de azot ale UE și 49 % din emisiile de metan. 

Dacă dorim să schimbăm această evoluție și să facem din agricultura europeană una durabilă, 
trebuie să schimbăm în mod fundamental filozofia PAC. Plățile directe, care reprezintă 75 % 
din bugetul PAC, au sprijinit în mod tradițional agricultura intensivă. În afară de normele de 
ecocondiționalitate, plățile directe nu oferă niciun stimulent pentru practici sustenabile. 

Raportorul propune reforma plăților directe ale PAC, astfel încât acestea să fie prioritare în 
cazul fermierilor care practică agricultura sustenabilă. Principiul director al PAC trebuie să fie 
asigurarea sprijinirii bunurilor publice prin banii publici. 

Propunerea Comisiei și modul în care poate fi consolidată

Comisia a prezentat în noiembrie 2011 o propunere de reformă cu intenția de a „ecologiza” 
plățile directe. Comisia a propus trei așa-numite elemente de ecologizare: diversificarea 
culturilor, pajiști permanente și zone de interes ecologic. Raportorul propune consolidarea 
acestor elemente în felul următor:

1. În loc de diversificarea culturilor avem nevoie de o cerință privind rotația culturilor. 
Diversificarea culturilor doar ar oferi fermierilor un stimulent pentru a folosi bucăți mici din 
terenul lor pentru a planta diferite culturi și nu va ajuta mediul. Pe de altă parte, rotația 
culturilor ar împiedica monocultura, ar îmbunătăți biodiversitatea și ar reduce necesitatea de a 
utiliza pesticide.
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2. Raportorul susține ideea protejării numărului de pajiști/pășuni permanente pentru a asigura 
faptul că pășunile rămân cel puțin la același nivel ca în prezent. Dar pentru a garanta acest 
obiectiv, anul de referință pentru numărul de pășuni permanente care ar trebui păstrate trebuie 
stabilit mai degrabă în trecut, decât în viitor. Altfel, se acordă fermierilor un stimulent 
irațional pentru a desțeleni solul pentru a evita respectarea acestei cerințe.

3. Ideea de a scoate terenurile din circuitul agricol pentru a institui zone de interes ecologic 
(ZIE) care ar trebui lăsate neatinse este un element foarte util din propunerea Comisiei. Cu 
toate acestea, raportorul propune creșterea procentului de teren agricol care ar trebui să intre 
în categoria zonelor de interes ecologic de la 7 % la 10 %, întrucât analizele arată că cel puțin 
10 % din terenul agricol ar trebui desemnat, pentru a obține efecte semnificative din partea 
zonelor de interes ecologic1. 

4. În cele din urmă, raportorul propune adăugarea la pachet a unui al patrulea element de 
ecologizare, și anume o cerință privind acoperirea solului. Fermierii vor trebui să se asigure că 
terenul lor nu este lăsat necultivat mai mult de 5-8 săptămâni consecutive. Acesta va fi un 
instrument important pentru prevenirea eroziunii solului și pentru prevenirea poluării 
mediului acvatic cu nutrienți.

Modulare

O altă discuție esențială cu privire la ecologizare este problema modulării. Cât din fondurile 
aferente pilonului I ar trebui să fie disponibile pentru modulare către pilonul II? Comisia 
propune 10 %, dar se pare că nu este clar care este argumentul pentru acest procent. 
Modularea este voluntară și, prin urmare, nu există niciun motiv întemeiat pentru care nu ar 
trebui să li se permită statelor membre să decidă singure în ce măsură ar dori să moduleze 
fonduri de la pilonul I către pilonul II. 

Raportorul propune eliminarea posibilității unei modulări inverse care există pentru unele 
state membre în propunerea Comisiei. Această posibilitate nu există în prezent și introducerea 
sa ar fi într-adevăr foarte problematică din perspectiva mediului. 

Către o agricultură mai sustenabilă

UE s-a angajat în cadrul strategiei 2020 să se asigure că creșterea economică trebuie să fie 
sustenabilă. În acest context, UE a stabilit un obiectiv privind „stoparea pierderii 
biodiversității și a degradării serviciilor ecosistemice în UE până în 2020 și refacerea acestora 
în măsura posibilului”. UE s-a angajat în cadrul „Foii de parcurs pentru o economie cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon” să reducă emisiile de gaze cu efect de seră din sectorul agricol 
cu 42-49 % în 2050. 

Pentru ca aceste obiective să reprezinte mai mult decât simple cuvinte, UE trebuie să realizeze 
o reformă ambițioasă a modului în care sunt utilizate plățile directe în cadrul PAC. Banii 
publici trebuie să sprijine bunurile publice. Garantarea acestui principiu în cadrul reformei 
PAC ar trebui să fie obiectivul nostru.
                                               
1A se vedea printre altele: Naturschutzbund Deutschland (NABU), ianuarie 2008: „Die Bedeutung der 
obligatorischen Flächenstilllegung für die biologische Vielfalt”. Berlin.
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AMENDAMENTELE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
agricultură și dezvoltare rurală, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

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 pentru a se garanta protecția 
drepturilor beneficiarilor și pentru a se 
asigura furnizarea de bunuri publice, 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, activitățile minime care trebuie 
efectuate pe suprafețele păstrate în mod 
natural într-o stare adecvată pentru pășunat 
sau cultivare și activitățile minime care 
trebuie efectuate în scopul conservării 
naturii în conformitate cu programul 
Natura 2000 sau cu alte programe 
echivalente de conservare a naturii, 
precum și criteriile care trebuie îndeplinite 
de către fermieri pentru a se considera că 
aceștia au respectat obligația de menținere 
a suprafeței agricole în bune condiții 
agricole și de mediu (GAEC) și criteriile 
pentru determinarea predominanței ierbii și 
a altor plante furajere în ceea ce privește 
pășunile permanente.

Or. en

Justificare

Definiția actuală a activității agricole este satisfăcătoare întrucât recunoaște atât producția 
de produse agricole de bază rezultate din agricultură, cât și bunurile publice de mediu de 
bază pe care GAEC le pot asigura. Întrucât respectarea cerințelor privind GAEC va 
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reprezenta în continuare o condiție pentru majoritatea plăților directe aferente pilonului I, ar 
trebui să constituie o parte-cheie a definiției activității agricole.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Statele membre ar trebui să poată 
transfera o sumă pe care o hotărăsc ele 
însele de la pilonul I la pilonul II. Suma 
hotărâtă poate fi majorată anual în 
conformitate cu articolul 14, în cazul în 
care un stat membru dorește să facă acest 
lucru. Această flexibilitate între cei doi 
piloni ar trebui să asigure contribuția 
politicii agricole comune la o dezvoltare 
pozitivă în ceea ce privește mediul în 
cadrul Uniunii.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să fie libere să decidă cu privire la cuantumul fondurilor aferente 
pilonului I pe care doresc să le transfere către pilonul II. Întrucât opțiunea pentru modulare 
este voluntară, nu există argumente solide cu privire la lipsa posibilității statelor membre – în 
cazul în care doresc – de a transfera către pilonul II cuantumul fondurilor aferente pilonului 
I pe care ele însele îl consideră adecvat.

Amendamentul 3

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 

(26) Unul dintre principalele obiective ale
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 
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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].

o parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată anuală, 
strict legată de 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 rotația
culturilor, întreținerea pășunilor
permanente, acoperirea solului 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. 2092/9121 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. en
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Justificare

Subvenția ecologică nu ar trebui să fie sub forma unei completări, ci ar trebui să fie legată de 
plata de bază pentru a i se asigura eficiența și furnizarea pe întregul teritoriu al UE.

Amendamentul 4

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 
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.

(27) Pentru a se garanta că obligațiile la 
care face referire măsura privind rotația
culturilor sunt aplicate în mod proporțional 
și nediscriminatoriu și conduc la 
ameliorarea protecției mediului, ar trebui
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

Justificare

Rotația culturilor este o practică agronomică care poate aduce mai multe beneficii decât 
diversificarea culturilor și este mai adecvată pentru fertilitatea solului și reducerea utilizării 
de pesticide. 

Amendamentul 5

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 

(28) Pentru a se garanta că terenurile cu 
pășuni 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 
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scopul adoptării de norme privind aplicarea 
măsurii respective.

scopul adoptării de norme privind aplicarea 
măsurii respective.

Or. en

Justificare

Definiția pășunilor permanente [a se vedea articolul 4 alineatul (1) litera (h)] contribuie la 
excluderea pajiștilor foarte intensive care nu aduc beneficii climei sau biodiversității și se 
axează în schimb pe pășunile neerbacee sau lemnoase. 

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 28a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) Pentru a se garanta că obligațiile 
aferente măsurii privind acoperirea 
solului sunt aplicate în mod corect și 
nediscriminatoriu și conduc la 
ameliorarea protecției mediului acvatic și 
împiedică eroziunea solului, ar trebui să 
se delege Comisiei competența de a 
adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat, în scopul 
adoptării normelor privind aplicarea 
măsurii respective.

Or. en

Justificare

Eroziunea solului este o provocare majoră cu care se confruntă agricultura europeană. Noile 
modele elaborate de Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene estimează că 
1,3 milioane de km2 din zona de deferlare a valurilor din UE-27 este afectată de eroziune 
hidrică. În plus, de 20 % din această zonă pierde peste 10 tone pe hectar anual. Drept 
urmare, este necesară introducerea unei măsuri care abordează în mod direct eroziunea 
solului și transferul de nutrienți direct în apele subterane.
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Amendamentul 7

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 
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.

(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, ar trebui să se delege Comisiei 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat, în 
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 
obligației care se impune statelor membre 
de a lua măsuri pentru ca cel puțin 10 % 
din hectarele eligibile, excluzând 
suprafețele cu pajiști permanente, să 
reprezinte zone de interes ecologic.

Or. en

Justificare

Zonele de interes ecologic reprezintă o plasă de siguranță esențială, care va contribui la 
protejarea bazei de resurse naturale a fermelor. Potrivit unor analize diferite (a se vedea, de 
exemplu, justificarea acestui document), doar 10 % din aceste zone vor contribui la obținerea 
unor beneficii ecologice reale: permit migrarea liberă a polenizatorilor pe lângă beneficiile 
veritabile legate de climă, sol și apă.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) În vederea promovării dezvoltării 
durabile a agriculturii în zone care se 

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

confruntă cu constrângeri naturale 
specifice, statele membre ar trebui să poată 
utiliza o parte din plafoanele lor naționale 
pentru plăți directe pentru a acorda tuturor 
fermierilor care își desfășoară activitatea în 
aceste zone, pe lângă plata de bază, o plată 
anuală pe suprafață. Statele membre pot 
alege, pe baza unor criterii de mediu 
obiective, precum valoarea naturală 
ridicată, să restricționeze aceste plăți 
pentru fermierii menționați la articolul 33 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 
[…] al Parlamentului European și al 
Consiliului din …. privind sprijinul 
pentru dezvoltare rurală acordat din 
Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală (FEADR) [RDR].  
Plata respectivă nu ar trebui să înlocuiască 
sprijinul acordat în cadrul programelor de 
dezvoltare rurală și nu ar trebui acordată 
fermierilor din zonele care au fost 
desemnate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al 
Consiliului din 20 septembrie 2005 privind 
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat 
din Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală (FEADR), dar care nu 
au fost desemnate în conformitate cu 
articolul 46 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR].

Or. en

Justificare

Prin această măsură ar trebui sprijiniți fermierii din zonele cu constrângeri naturale care
contribuie în mod activ la conservarea peisajului și la protejarea și păstrarea biodiversității, 
a solului, a climei și a apei. Sistemele agricole asociate cu zonele cele mai defavorizate, 
precum agricultura de o mare valoare naturală, pot produce produse alimentare de calitate 
ridicată și pot contribui în mod semnificativ la bunurile publice de mediu, inclusiv stocarea 
carbonului, apele curate, calitatea peisajului și biodiversitatea. 
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Amendamentul 9

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 
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 

(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 limitată la sectoarele mici cu 
necesități speciale și nu ar trebui utilizată 
ca instrument general.
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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

Justificare

Sprijinul cuplat stimulează agricultura intensivă care este foarte problematică din 
perspectiva mediului. PAC s-a îndepărtat de la acest tip de sprijin în cadrul ultimelor 
reforme, din cauza recunoașterii multitudinii de probleme legate de sprijinul cuplat. Ar fi un 
pas înapoi reintroducerea la scară largă a sprijinului cuplat în cadrul următoarei reforme a 
PAC.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 33a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33a) Statele membre ar trebui autorizate 
să utilizeze până la 5 % din plafonul lor 
național pentru a viza activități agricole 
specifice care aduc beneficii mediului. 
Printre acestea se numără promovarea 
sistemelor agricole precum agricultura de 
mare valoare naturală și practicile care 
urmăresc performanța de mediu. 
Competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat ar 
trebui delegată Comisiei în scopul 
definirii clare a condițiilor de acordare a 
acestui sprijin specific.  

Or. en

Justificare

Actuala propunere înlătură în totalitate posibilitatea direcționării unui sprijin decuplat 
pentru agricultura favorabilă mediului. Acesta este un pas înapoi semnificativ. Opțiunea 
trebuie reintrodusă pentru a oferi statelor membre posibilitatea de a viza în continuare 
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activități agricole specifice benefice mediului în cadrul pilonului I. Printre acestea se numără 
promovarea sistemelor agricole precum agricultura de mare valoare naturală. 

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 38

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 instituită o schemă simplă și 
specifică destinată micilor fermieri pentru a 
reduce costurile administrative aferente 
gestionării și controlării sprijinului direct. 
În acest scop, ar trebui instituită o plată 
forfetară care să înlocuiască toate plățile 
directe. Ar 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 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. Cu toate 
că este posibilă reducerea obligațiilor 
impuse micilor fermieri legate de 
practicile agricole benefice pentru climă 
și mediu, astfel cum sunt definite la 
titlul III capitolul 2 din prezentul 
regulament, normele de 
ecocondiționalitate ar trebui să se aplice 
în continuare micilor fermieri. Obiectivul 
schemei respective ar trebui 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 ar 
trebui limitat la exploatațiile existente. 

Or. en
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Justificare

Deși poate fi justificată reducerea cerințelor de ecologizare pentru micii fermieri în vederea 
promovării agriculturii la scară mică, este totuși adecvat ca fermierii să respecte normele de 
ecocondiționalitate, întrucât acestea garantează un nivel minim de protecție a mediului.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „activitate agricolă” înseamnă: (c) „activitate agricolă” înseamnă:

– creșterea sau cultivarea de produse 
agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea, 
reproducerea animalelor și întreținerea 
acestora în scopuri agricole;

– creșterea sau cultivarea de produse 
agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea, 
reproducerea animalelor și întreținerea 
acestora în scopuri agricole;

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

– menținerea suprafeței agricole în bune 
condiții agricole și de mediu (GAEC) 
astfel cum sunt definite la articolul 94 din 
Regulamentul (UE) nr. […][HZR],

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

– efectuarea unei activități minime pe 
suprafețele agricole menținute în mod 
natural într-o stare adecvată pentru pășunat 
sau pentru cultivare sau efectuarea unor 
activități în scopul conservării naturii în 
conformitate cu programul Natura 2000 
sau cu alte programe echivalente de 
conservare a naturii;

Or. en

Justificare

Definiția actuală a activității agricole este satisfăcătoare întrucât recunoaște atât producția 
de produse agricole de bază rezultate din agricultură, cât și bunurile publice de mediu de 
bază pe care GAEC le pot asigura. Întrucât respectarea cerințelor privind GAEC va 
reprezenta în continuare o condiție pentru majoritatea plăților directe aferente pilonului I, ar 
trebui să constituie o parte-cheie a definiției activității agricole.
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Amendamentul 13

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
permanentă sau cultivată cu culturi 
permanente;

Or. en

Amendamentul 14

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 permanente, 
care ocupă terenurile pentru o perioadă de 
cinci ani sau mai mare și care produc 
recolte repetate, inclusiv pepinierele și 
speciile forestiere cu ciclu de producție 
scurt;

Or. en

Amendamentul 15

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 

(h) „pășuni permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
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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;

plante furajere care nu au fost arate sau
reînsămânțate timp de cel puțin șapte ani
și care includ, de asemenea, specii care 
pot fi pășunate, altele decât iarba și alte 
plante furajere;

Or. en

Justificare

Noua definiție contribuie, de asemenea, la excluderea din definiție a pajiștilor foarte intensive 
care nu aduc beneficii climei sau biodiversității și se axează, în schimb, pe pășunile 
neerbacee sau lemnoase. Acestea oferă plante furajere esențiale (arbuștii și fructele și 
frunzele copacilor sunt consumate de toate tipurile de animale, inclusiv de bovine) în cadrul 
multor sisteme extensive de creștere a animalelor, în special în regiunile mai marginale unde 
creșterea animalelor constituie unica utilizare disponibilă a resurselor naturale.

Amendamentul 16

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, de proporții ridicate de 
vegetație naturală sau seminaturală sau 
de o mare diversitate a acoperirii 
terenurilor.

Or. en
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Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

(a) stabilirii mai multor definiții privind 
accesul la sprijinul acordat în temeiul 
prezentului regulament;

(a) stabilirii mai multor definiții privind 
accesul la sprijinul acordat în temeiul 
prezentului regulament;

(b) stabilirii cadrului în care statele 
membre definesc activitățile minime care 
trebuie efectuate în zone menținute în mod 
natural într-o stare adecvată pentru pășunat 
sau pentru cultivare;

(b) stabilirii cadrului care definește 
activitățile minime care trebuie efectuate în 
zone menținute în mod natural într-o stare 
adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare și activitățile minime care trebuie 
efectuate în scopul conservării naturii în 
conformitate cu programul Natura 2000 
sau cu programe echivalente de 
conservare a naturii, astfel cum sunt 
menționate la alineatul (1) litera (c) a 
treia liniuță;

(c) stabilirii unor criterii care trebuie 
îndeplinite de fermieri pentru a se 
considera că aceștia au respectat obligația 
de a menține suprafața agricolă într-o stare 
adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare, în conformitate cu alineatul (1) 
litera (c);

(c) stabilirii unor criterii care trebuie 
îndeplinite de fermieri pentru a se 
considera că aceștia au respectat obligația 
de a menține suprafața agricolă în bune 
condiții agricole și de mediu (GAEC), în 
conformitate cu alineatul (1) litera (c) a 
doua liniuță;

(d) stabilirii unor criterii pentru 
determinarea predominanței ierbii și a altor 
plante furajere erbacee, în scopul aplicării 
alineatului (1) litera (h).

(d) stabilirii unor criterii pentru 
determinarea predominanței ierbii și a altor 
plante furajere, în scopul aplicării 
alineatului (1) litera (h).

Or. en
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Nu se acordă plăți directe persoanelor 
fizice sau juridice sau grupurilor de 
persoane fizice sau juridice care nu 
desfășoară pe suprafețele lor agricole 
activitatea minimă în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (1) litera (c).

(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
(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).

Or. en

Justificare

Ar exista riscul ca actuala definiție a unui fermier activ să excludă fermierii care combină 
activitatea lor agricolă cu alte activități bazate pe agricultură care contribuie la viabilitatea 
ecologică și socioeconomică a exploataților agricole și la o economie rurală mai 
diversificată, precum și să excludă fermierii care desfășoară activitatea agricolă ca hobby. 
Pentru a sprijini fermierii care contribuie în mod pozitiv la mediu și pentru a acorda 
fermierilor care desfășoară activitatea agricolă ca hobby un stimulent de a face agricultură 
în mod sustenabil, acești fermieri trebuie să fie incluși în definiție.
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Amendamentul 19

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], un anumit procent 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. en

Justificare

Acest amendament asigură faptul că statele membre pot decide ele însele cu privire la 
cuantumul fondurilor aferente pilonului I pe care doresc să le transfere către pilonul II. 
Întrucât opțiunea pentru modulare este voluntară, nu există argumente solide cu privire la 
lipsa posibilității statelor membre – în cazul în care doresc – de a transfera către pilonul II 
cuantumul fondurilor acoperite de pilonul I pe care ele însele îl consideră adecvat.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) După 2014, statele membre pot 
decide, înaintea datei de 1 august a 
fiecărui an, să majoreze procentul 
plafoanelor lor naționale anuale puse la 
dispoziție pentru măsuri din cadrul 
programelor de dezvoltare rurală 
finanțate din FEADR pentru anul viitor. 
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Or. en

Justificare

În contextul situației economice actuale, poate fi dificil pentru statele membre să decidă cu 
șapte ani înainte cu privire la cuantumul fondurilor pe care ar dori să le transfere de la 
pilonul I către pilonul II, întrucât vor trebui să cofinanțeze o valoare considerabilă a acestor 
fonduri. Este adecvat, prin urmare, să se permită statelor membre să ajusteze cuantumul pe 
care doresc să îl transfere anual.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte de 1 august 2013, Bulgaria, 
Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, 
Polonia, Portugalia, România, Slovacia, 
Spania, Suedia și Regatul Unit pot decide 
să pună la dispoziție, sub formă de plăți 
directe în temeiul prezentului regulament, 
până la 5 % din cuantumul alocat pentru 
sprijinirea măsurilor din cadrul 
programelor de dezvoltare rurală 
finanțate din FEADR în perioada 2015-
2020, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR]. Prin 
urmare, cuantumul corespunzător nu mai 
este disponibil pentru măsuri de sprijin în 
cadrul programelor de dezvoltare rurală.

eliminat

Decizia la care se face referire la primul 
paragraf trebuie notificată Comisiei până 
la data menționată la paragraful 
respectiv.
Procentul notificat în conformitate cu al 
doilea paragraf este același pentru anii 
menționați la alineatul (1) primul 
paragraf.

Or. en

Justificare

Modularea inversă nu ar trebui permisă întrucât aceasta ar reprezenta un pas înapoi în 
comparație cu legislația actuală. Fondurile aferente pilonului II nu ar trebui, prin urmare, 
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utilizate pentru a compensa redistribuirea neechitabilă din cadrul pilonului I.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot decide, înaintea 
datei de 1 august 2013, să aplice schema de 
plată de bază la nivel regional. În acest caz, 
statele membre delimitează regiunile în 
conformitate cu criterii obiective și 
nediscriminatorii, precum caracteristicile 
agronomice și economice și potențialul 
agricol regional sau structura instituțională 
sau administrativă a acestora.

(1) Statele membre pot decide, înaintea 
datei de 1 august 2013, să aplice schema de 
plată de bază la nivel regional. În acest caz, 
statele membre delimitează regiunile în 
conformitate cu criterii obiective și 
nediscriminatorii, precum caracteristicile 
agronomice, de mediu și economice și 
potențialul agricol regional sau structura 
instituțională sau administrativă a acestora. 
În cazul în care sunt prevăzute diferențe 
semnificative legate de nivelurile plăților 
între regiuni, statele membre evaluează 
impactul asupra mediului și impactul 
social ale acestor plăți.

Or. en

Justificare

În momentul aplicării schemei de plată de bază la nivel regional este necesar să se țină cont 
de caracteristicile de mediu ale regiunilor. Pentru a evita efectele de denaturare a structurii 
socioeconomice sau a mediului regiunilor în cauză, statele membre ar trebui să fie obligate 
să evalueze impactul asupra mediului și impactul social în cazul în care sunt prevăzute 
diferențe semnificative legate de nivelurile de plată între diferitele regiuni.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază menționate 

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

capitolul 1, fermierii care au dreptul la o 
astfel de plată aplică, pe hectarele lor 
eligibile definite la articolul 25 
alineatul (2), următoarele practici agricole 
în beneficiul climei și mediului:

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

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

(b) menținerea pășunilor permanente 
existente în exploatațiile lor; 

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

(c) amenajarea unei zone de interes 
ecologic pe suprafața lor agricolă; și
(ca) nelăsarea terenurilor lor necultivate 
mai mult de cinci săptămâni consecutive;  

Or. en

Justificare

Practicile de ecologizare ar trebui aplicate ca „criterii de eligibilitate” însemnând că, dacă 
un fermier dorește să primească plăți în cadrul primului pilon, acesta ar trebui să respecte 
cele trei practici incluse în pachet. Rotația culturilor este o practică agronomică care poate 
aduce mai multe beneficii decât diversificarea culturilor și este mai adecvată pentru 
fertilitatea solului și reducerea utilizării de pesticide. Acoperirea solului este o măsură 
agronomică semnificativă care ar trebui inclusă în componenta de ecologizare. Modul în 
care statele membre doresc să pună în aplicare măsura privind acoperirea solului (de 
exemplu, prin culturi secundare sau miriște pe timpul iernii etc.) ar trebui să fie lăsat la 
libera alegere.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fermierii pierd cuantumul total al 
plăților lor reglementate prin prezentul
regulament, dacă nu respectă cerințele 
descrise în prezentul capitol.
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Or. en

Justificare

Pentru a acorda fermierilor un stimulent puternic pentru a respecta cerințele de ecologizare, 
se impune ca plățile lor directe să fie legate în mod explicit de cerințele de ecologizare.

Amendamentul 25

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 acele practici 
dintre cele patru menționate la alineatul (1) 
care sunt importante pentru ei și în funcție 
de conformitatea lor cu articolele 30, 31 și 
32.

Or. en

Justificare

O a patra componentă de ecologizare, acoperirea solului, ar trebui introdusă pe lângă cele 
trei propuse de Comisie.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 30 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Diversificarea culturilor Rotația culturilor
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Or. en

Amendamentul 27

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 fermier 
este mai mare de 3 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 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă este supusă 
rotației a cel puțin trei culturi diferite sau 
este lăsată în pârloagă timp de trei ani 
consecutivi. O cultură de leguminoase 
este inclusă în rotație.

Or. en

Justificare

Rotația culturilor este o practică agronomică care poate aduce mai multe beneficii decât 
diversificarea culturilor și este mai adecvată pentru fertilitatea solului și reducerea utilizării 
de pesticide. Introducerea leguminoaselor în rotație va contribui la reducerea dependenței 
UE de importurile de proteine pentru hrana animalelor și va avea beneficii ecologice 
semnificative.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 31 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pajiștile permanente Pășunile permanente

Or. en
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Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 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 pășune 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 2011, denumite în 
continuare „suprafețe de referință cu 
pășuni permanente”.

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

Or. en

Justificare

O dată de referință stabilită în viitor poate agrava situația și, în loc să protejeze pășunile, 
poate duce la o desțelenire masivă înainte ca noul regulament să devină obligatoriu din punct 
de vedere juridic. Anul de bază ar trebui stabilit ca fiind 2011, pentru a evita acest efect 
negativ.

Amendamentul 30

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) Statele membre trebuie autorizate să 
convertească cel mult 5 % din suprafețele 
lor de referință cu pășuni permanente la 
nivel regional.. Limita respectivă nu se 
aplică în caz de forță majoră sau în 
circumstanțe excepționale.
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Or. en

Justificare

Prin stabilirea cerinței legate de pășuni permanente la nivel regional mai degrabă decât la 
nivelul exploatației agricole, statele membre pot utiliza opțiunea lor de a converti 5 % pentru 
a viza fermierii care se pot confrunta cu probleme în ceea e privește respectarea cerinței 
legate de pășunile permanente.

Amendamentul 31

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 
pășuni permanente, în conformitate cu 
alineatul (1) al doilea paragraf, reînnoirea 
pășunilor permanente, reconversia 
suprafeței agricole în pășuni permanente în 
cazul în care este depășită reducerea 
autorizată menționată la alineatul (2), 
precum și modificarea suprafețelor de 
referință cu pășuni permanente în cazul 
transferării terenurilor.

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 31a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 31a
Acoperirea terenului

(1) Fermierii se asigură că niciunul dintre 
terenurile lor eligibile nu va fi lăsat 
neacoperit cu vegetație mai mult de cinci 
săptămâni consecutive și maximum opt 
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săptămâni consecutive în condiții aride 
specifice sau când buruienile rădăcinoase 
trebuie controlate. Ca excepție, poate fi 
acceptată o perioadă mai lungă pentru 
controlarea buruienilor rădăcinoase într-
un singur an, când limita de cinci 
săptămâni este respectată, calculându-se 
la o perioadă de cinci ani. Zonele cu 
terenuri necultivate sunt, de asemenea, 
acceptate, întrucât constituie un element 
de gestionare a naturii. Vegetația care 
acoperă solul poate include: vegetație 
naturală, culturi secundare, miriște, iarbă 
sau altă vegetație care acoperă solul sub 
culturi permanente. 
(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55, pentru a stabili norme 
privind obligațiile aferente măsurii de 
acoperire a solului prevăzute la 
alineatul (1). 

Or. en

Justificare

Eroziunea solului este o provocare majoră cu care se confruntă agricultura europeană. Noile 
modele elaborate de Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene estimează că 
1,3 milioane de km2 din zona de deferlare a valurilor din UE-27 este afectată de eroziune 
hidrică. În plus, 20 % din această zonă pierde peste 10 tone pe hectar anual. Drept urmare, 
este necesară introducerea unei măsuri care abordează în mod direct eroziunea solului și 
transferul de nutrienți direct în apele subterane.

Amendamentul 33

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 

(1) Statele membre se asigură, la nivel 
regional, că cel puțin 10 % din hectarele 
lor eligibile, astfel cum sunt definite la 
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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).

articolul 25 alineatul (2), cu excepția 
suprafețelor cu pășune permanentă, 
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, 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

Zonele de interes ecologic reprezintă o plasă de siguranță esențială care va contribui la 
protejarea bazei de resurse naturale a fermelor. Potrivit unor analize diferite (a se vedea, de 
exemplu, justificarea acestui document), doar 10 % din aceste zone vor contribui la obținerea 
unor beneficii ecologice reale: permit migrarea liberă a polenizatorilor pe lângă beneficiile 
veritabile legate de climă, sol și apă. 

Amendamentul 34

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 
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].

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

Or. en

Justificare

Prin această măsură ar trebui sprijiniți fermierii din zonele cu constrângeri naturale care 
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contribuie în mod activ la conservarea peisajului și la protejarea și păstrarea biodiversității, 
a solului, a climei și a apei. Sistemele agricole asociate cu zonele cele mai defavorizate, 
precum agricultura de o mare valoare naturală, pot produce produse alimentare de calitate 
ridicată și pot contribui în mod semnificativ la bunurile publice de mediu, inclusiv stocarea 
carbonului, apele curate, calitatea peisajului și biodiversitatea. 

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 5 – paragraful 2  

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest caz, statele membre definesc 
regiunile în conformitate cu criterii 
obiective și nediscriminatorii, precum 
constrângerile naturale cu care se confruntă 
și condițiile agronomice ale acestora.

În acest caz, statele membre definesc 
regiunile în conformitate cu criterii 
obiective și nediscriminatorii, precum 
constrângerile naturale cu care se 
confruntă, caracteristicile de mediu și 
condițiile agronomice ale acestora.

Or. en

Justificare

Prin această măsură ar trebui sprijiniți fermierii din zonele cu constrângeri naturale care 
contribuie în mod activ la conservarea peisajului și la protejarea și păstrarea biodiversității, 
a solului, a climei și a apei. Sistemele agricole asociate cu zonele cele mai defavorizate, 
precum agricultura de o mare valoare naturală, pot produce produse alimentare de calitate 
ridicată și pot contribui în mod semnificativ la bunurile publice de mediu, inclusiv stocarea
carbonului, apele curate, calitatea peisajului și biodiversitatea. 

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Titlul IV – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

TITLUL IV TITLUL IV
SPRIJINUL CUPLAT SPRIJINUL CUPLAT ȘI ALTE FORME 

SPECIFICE DE SPRIJIN

Or. en
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Amendamentul 37

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: culturi 
proteice, leguminoase pentru boabe, in, 
cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, 
lapte și produse lactate, semințe, carne de 
oaie și de capră, carne de vită și mânzat, 
ulei de măsline, viermi de mătase, hamei, 
trestie de zahăr și cicoare, fructe și legume.

Or. en

Justificare

Sprijinul cuplat ar trebui acordat numai în cazul în care gestionarea diverselor peisaje 
necesită menținerea unei anumite activități agricole sau în cazul în care activitatea contribuie 
în mod activ la sporirea biodiversității, la protecția solului și a apei. Sprijinul cuplat acordat 
pentru culturi precum cereale și plante oleaginoase nu constituie o măsură rentabilă care să 
asigure atingerea obiectivelor generale ale PAC, ci poate fi contraproductiv, stimulând o 
producție intensivă care conduce la monocultură.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre realizează o evaluare 
a impactului asupra mediului și a 
impactului social, anterior acordării 
sprijinului cuplat.

Or. en
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Justificare

Sprijinul cuplat stimulează agricultura intensivă, care este foarte problematică din 
perspectiva mediului. Prin urmare, se impune o evaluare a impactului asupra mediului, 
anterior acordării sprijinului cuplat, pentru a se asigura că mediul nu va fi afectat prin 
această măsură. 

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 
economice și/sau sociale și/sau de mediu.

(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 
economice și/sau sociale și de mediu.

Or. en

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), 
statele membre pot decide să utilizeze 
până la 10 % din plafonul național anual 
stabilit în anexa II, dacă: 

eliminat

(a) au aplicat, până la 31 decembrie 2013, 
schema de plată unică pe suprafață 
prevăzută în titlul V din 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009 sau au 
finanțat măsuri în temeiul articolului 111 
din regulamentul respectiv sau sunt vizate 
de derogarea prevăzută la articolul 69 
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alineatul (5) sau, în cazul Maltei, la 
articolul 69 alineatul (1) din regulamentul 
respectiv; și/sau
(b) au alocat, timp de cel puțin un an în 
perioada 2010-2013, peste 5 % 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.

Or. en

Justificare

Sprijinul cuplat stimulează agricultura intensivă care este foarte problematică din 
perspectiva mediului. PAC s-a îndepărtat de la acest tip de sprijin în cadrul ultimelor 
reforme, din cauza recunoașterii multitudinii de probleme legate de sprijinul cuplat. Ar fi un 
pas înapoi reintroducerea la scară largă a sprijinului cuplat în cadrul următoarei reforme a 
PAC.

Amendamentul 41

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 

eliminat
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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.

Or. en

Justificare

Sprijinul cuplat stimulează agricultura intensivă care este foarte problematică din 
perspectiva mediului. PAC s-a îndepărtat de la acest tip de sprijin în cadrul ultimelor 
reforme, din cauza recunoașterii multitudinii de probleme legate de sprijinul cuplat. Ar fi un 
pas înapoi reintroducerea la scară largă a sprijinului cuplat în cadrul următoarei reforme a 
PAC.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Titlul IV – capitolul 2a (nou) (după articolul 46)

Textul propus de Comisie Amendamentul

CAPITOLUL 2a
Sprijin specific

Or. en
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Amendamentul 43

Propunere de regulament
 Articolul 46a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 46a
Norme generale pentru sprijinul specific

(1) În condițiile prevăzute de prezentul 
capitol, statele membre pot acorda sprijin 
specific fermierilor pentru:
(i) tipuri specifice de agricultură care sunt 
importante pentru protejarea sau 
ameliorarea mediului, inclusiv sisteme 
agricole de mare valoare naturală;
(ii) aplicarea unor standarde sporite de 
bunăstare a animalelor;
(iii) activități agricole specifice care 
implică beneficii suplimentare în ceea ce 
privește agromediul;
(iv) cultivarea la nivel local de culturi 
leguminoase adecvate din punct de vedere 
al mediului și al regiunii, pentru hrana 
animalelor, care să stimuleze dezvoltarea 
unor cicluri nutriționale eficiente la 
nivelul fermelor.
(2) Sprijinul specific ia forma unei plăți 
anuale și se acordă pentru practici 
definite dintr-o zonă definită sau pentru 
standarde de bunăstare definite pentru un 
număr definit de animale.
(3) Sprijinul specific acordat în temeiul 
prezentului articol este coerent cu alte 
măsuri și politici ale Uniunii.
(4) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55, în ceea ce privește:
(a) condițiile de acordare a sprijinului 
specific menționat în prezentul articol; și
(b) normele privind coerența cu alte 
măsuri ale Uniunii și privind cumularea 
acestui sprijin specific.
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Or. en

Justificare

Actuala propunere înlătură în totalitate posibilitatea direcționării unui sprijin decuplat către 
agricultura favorabilă mediului. Acesta este un pas înapoi semnificativ. Opțiunea trebuie 
reintrodusă pentru a oferi statelor membre posibilitatea de a viza în continuare activități 
agricole specifice benefice mediului în cadrul pilonului I. Printre acestea se numără 
promovarea sistemelor agricole precum sistemele de mare valoare naturală și a practicilor 
care urmăresc performanța de mediu și cresc rezistența economică a exploatațiilor agricole.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 46b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 46b
Dispoziții financiare

(1) În vederea finanțării sprijinului 
specific, 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.
(2) Până la 1 august 2016, statele membre 
pot să își revizuiască decizia, în 
conformitate cu alineatul (1), și să decidă, 
cu efect din anul 2017:
(a) să majoreze, după caz și în limitele 
prevăzute la alineatul (1), procentul fix 
utilizat pentru finanțarea sprijinului 
specific;
(b) să modifice, după caz, condițiile de 
acordare a sprijinului specific;
(c) să înceteze acordarea sprijinului 
prevăzut în prezentul capitol.

Or. en
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Justificare

Până la 5 % din pachetul de plăți directe este restricționat pentru activități legate de mediu 
care impulsionează în continuare sustenabilitatea la nivelul fermelor.


