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Amendamentul 34
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a se asigura condiţii uniforme 
pentru implementarea prezentului 
regulament şi pentru a se evita concurenţa 
neloială sau discriminarea între fermieri, 
trebuie să se confere Comisiei competenţe 
de executare în ceea ce priveşte: stabilirea 
plafonului naţional anual pentru schema de 
plată de bază; adoptarea de norme privind 
cererile de alocare a drepturilor la plată; 
adoptarea de măsuri privind retransferarea 
drepturilor la plată nefolosite în rezerva 
naţională; adoptarea unor cerinţe legate de 
notificarea către autorităţile naţionale a 
transferării drepturilor la plată şi de 
termenele în care trebuie efectuată această 
notificare; stabilirea plafonului anual al 
plăţii destinate practicilor agricole 
benefice pentru climă şi mediu; stabilirea 
plafonului anual al plăţii destinate zonelor 
care se confruntă cu constrângeri naturale; 
stabilirea plafonului anual al plăţii 
destinate tinerilor fermieri; stabilirea 
plafoanelor anuale pentru sprijinul cuplat 
facultativ; adoptarea de norme privind 
procedura de evaluare şi de aprobare a 
deciziilor în cadrul sprijinului cuplat 
facultativ; adoptarea de norme privind 
procedura de autorizare şi notificările 
adresate producătorilor cu privire la 
autorizarea terenurilor şi a soiurilor în 
scopul acordării plăţii specifice pentru 
cultura de bumbac; elaborarea de norme 
privind calcularea reducerii cuantumului 
plăţii specifice pentru cultura de bumbac; 
adoptarea de norme privind cerinţele 
generale de notificare. Competenţele 
respective trebuie exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. 182/2011 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 16 februarie 2011 de 

(5) Pentru a se asigura condiţii uniforme 
pentru implementarea prezentului 
regulament şi pentru a se evita concurenţa 
neloială sau discriminarea între fermieri, ar 
trebui să se confere Comisiei competenţe 
de executare în ceea ce priveşte: stabilirea 
plafonului naţional anual pentru schema de 
plată de bază; adoptarea de norme privind 
cererile de alocare a drepturilor la plată; 
adoptarea de măsuri privind retransferarea 
drepturilor la plată nefolosite în rezerva 
naţională; adoptarea unor cerinţe legate de 
notificarea către autorităţile naţionale a 
transferării drepturilor la plată şi de 
termenele în care trebuie efectuată această 
notificare; stabilirea plafonului anual al 
plăţii destinate punerii în aplicare a unor 
practici agricole durabile şi benefice, care 
combat şi atenuează schimbările climatice 
şi protejează mediul; stabilirea plafonului 
anual al plăţii destinate zonelor care se 
confruntă cu constrângeri naturale; 
stabilirea plafonului anual al plăţii 
destinate înfiinţării de exploataţii agricole 
ale tinerilor fermieri; stabilirea plafoanelor 
anuale pentru sprijinul cuplat facultativ; 
adoptarea de norme privind procedura de 
evaluare şi de aprobare a deciziilor în 
cadrul sprijinului cuplat facultativ; 
adoptarea de norme privind procedura de 
autorizare şi notificările adresate 
producătorilor cu privire la autorizarea 
terenurilor şi a soiurilor în scopul acordării 
plăţii specifice pentru cultura de bumbac; 
elaborarea de norme privind calcularea 
reducerii cuantumului plăţii specifice 
pentru cultura de bumbac; adoptarea de 
norme privind cerinţele generale de 
notificare. Competenţele respective ar 
trebui exercitate în conformitate cu 



PE496.441v01-00 4/32 AM\913248RO.doc

RO

stabilire a normelor şi principiilor generale 
privind mecanismele de control de către 
statele membre al exercitării competenţelor 
de executare de către Comisie.

Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor şi principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competenţelor de 
executare de către Comisie.

Or. it

Amendamentul 35
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) Experienţa dobândită prin aplicarea 
diverselor scheme de sprijin pentru 
fermieri demonstrează că sprijinul a fost, în 
unele cazuri, acordat unor beneficiari al 
căror scop comercial nu era deloc, sau era 
doar marginal, orientat către realizarea unei 
activităţi agricole, precum aeroporturi, 
companii de căi ferate, societăţi imobiliare 
şi societăţi care administrează terenuri 
sportive. Pentru a asigura o mai bună 
orientare a sprijinului, statele membre ar 
trebui să se abţină de la a acorda plăţi 
directe unor asemenea persoane fizice şi 
juridice. Fermierii mai mici cu fracţiune de 
normă contribuie în mod direct la 
vitalitatea zonelor rurale, motiv pentru care 
aceştia nu trebuie împiedicaţi să primească 
ajutoare directe, care constituie o sursă 
importantă de venituri suplimentare, în 
special în zonele defavorizate din punct de 
vedere natural, ceea ce este esenţial 
pentru susţinerea veniturilor familiale şi a 
ţesutului socioeconomic al regiunilor 
respective.

Or. pt
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Amendamentul 36
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) Experienţa dobândită prin aplicarea 
diverselor scheme de sprijin pentru 
fermieri demonstrează că sprijinul a fost, în 
unele cazuri, acordat unor beneficiari al 
căror scop comercial nu era deloc, sau era 
doar marginal, orientat către realizarea unei 
activităţi agricole, precum aeroporturi, 
companii de căi ferate, societăţi imobiliare 
şi societăţi care administrează terenuri 
sportive. Pentru a asigura o mai bună 
orientare a sprijinului, statele membre ar 
trebui să se abţină de la a acorda plăţi 
directe unor asemenea persoane fizice şi 
juridice. Fermierii mai mici cu fracţiune de 
normă contribuie în mod direct la 
vitalitatea zonelor rurale, motiv pentru care 
acestora ar trebui să li se garanteze 
acordarea de ajutoare directe.

Or. it

Amendamentul 37
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a evita o sarcină administrativă 
excesivă cauzată de gestionarea plăţii unor 
sume mici, statele membre nu trebuie, în 
general, să acorde plăţi directe în cazul în 
care plata ar fi mai mică de 100 EUR sau 
în cazul în care suprafaţa eligibilă a 
exploataţiei pentru care se solicită sprijin ar 
fi mai mică de un hectar. Totuşi, deoarece 
structurile economiilor agricole ale statelor 

(14) Pentru a evita o sarcină administrativă 
excesivă cauzată de gestionarea plăţii unor 
sume mici, statele membre nu ar trebui, în 
general, să acorde plăţi directe în cazul în 
care plata ar fi mai mică de 100 EUR sau 
în cazul în care suprafaţa eligibilă a 
exploataţiei pentru care se solicită sprijin ar 
fi mai mică de un hectar. Totuşi, deoarece 
structurile economiilor agricole ale statelor 
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membre variază considerabil şi pot să fie 
foarte diferite faţă de structura unei ferme 
medii din Uniune, statele membre trebuie
să fie autorizate să aplice praguri minime 
care să reflecte propria lor situaţie 
particulară. Datorită structurii foarte 
specifice a agriculturii din regiunile 
ultraperiferice şi din insulele mici din 
Marea Egee, statele membre trebuie să 
poată decide dacă în regiunile respective
trebuie sau nu să se aplice vreun prag 
minim. Mai mult, statele membre trebuie
să aibă posibilitatea de a opta pentru 
implementarea unuia dintre cele două tipuri 
de prag minim, luând în considerare 
particularităţile structurilor sectoarelor lor 
agricole. Întrucât ar fi posibil să se acorde 
plăţi fermierilor deţinători ai aşa-numitelor 
exploataţii „fără teren”, aplicarea pragului 
bazat pe suprafaţă ar fi ineficientă. În 
consecinţă, acestor fermieri trebuie să li se 
aplice cuantumul minim legat de sprijin. 
Pentru a se asigura tratamentul egal al 
fermierilor din Bulgaria şi România, ale 
căror plăţi directe fac obiectul introducerii 
progresive, pragul minim trebuie să se 
bazeze pe cuantumurile finale care 
urmează să fie acordate la încheierea 
procesului de introducere progresivă.

membre variază considerabil şi pot să fie 
foarte diferite faţă de structura unei ferme 
medii din Uniune, statele membre ar trebui
să fie autorizate să aplice praguri minime 
care să reflecte propria lor situaţie 
particulară. Datorită structurii foarte 
specifice a agriculturii din regiunile 
ultraperiferice şi din insulele mici din 
Marea Egee, nu ar trebui să existe un prag 
minim în regiunile respective. Mai mult, 
statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a opta pentru 
implementarea unuia dintre cele două tipuri 
de prag minim, luând în considerare 
particularităţile structurilor sectoarelor lor 
agricole. Întrucât ar fi posibil să se acorde 
plăţi fermierilor deţinători ai aşa-numitelor 
exploataţii „fără teren”, aplicarea pragului 
bazat pe suprafaţă ar fi ineficientă. În 
consecinţă, acestor fermieri ar trebui să li 
se aplice cuantumul minim legat de sprijin. 
Pentru a se asigura tratamentul egal al 
fermierilor din Bulgaria şi România, ale 
căror plăţi directe fac obiectul introducerii 
progresive, pragul minim ar trebui să se 
bazeze pe cuantumurile finale care 
urmează să fie acordate la încheierea 
procesului de introducere progresivă.

Or. pt

Amendamentul 38
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a evita o sarcină administrativă 
excesivă cauzată de gestionarea plăţii unor 
sume mici, statele membre nu trebuie, în 
general, să acorde plăţi directe în cazul în 
care plata ar fi mai mică de 100 EUR sau 
în cazul în care suprafaţa eligibilă a 

(14) Pentru a evita o sarcină administrativă 
excesivă cauzată de gestionarea plăţii unor 
sume mici, statele membre nu ar trebui, în 
general, să acorde plăţi directe în cazul în 
care plata ar fi mai mică de 100 EUR sau 
în cazul în care suprafaţa eligibilă a 
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exploataţiei pentru care se solicită sprijin ar 
fi mai mică de un hectar. Totuşi, deoarece 
structurile economiilor agricole ale statelor 
membre variază considerabil şi pot să fie 
foarte diferite faţă de structura unei ferme 
medii din Uniune, statele membre trebuie
să fie autorizate să aplice praguri minime 
care să reflecte propria lor situaţie 
particulară. Datorită structurii foarte 
specifice a agriculturii din regiunile 
ultraperiferice şi din insulele mici din 
Marea Egee, statele membre trebuie să 
poată decide dacă în regiunile respective 
trebuie sau nu să se aplice vreun prag 
minim. Mai mult, statele membre trebuie
să aibă posibilitatea de a opta pentru 
implementarea unuia dintre cele două tipuri 
de prag minim, luând în considerare 
particularităţile structurilor sectoarelor lor 
agricole. Întrucât ar fi posibil să se acorde 
plăţi fermierilor deţinători ai aşa-numitelor 
exploataţii „fără teren”, aplicarea pragului 
bazat pe suprafaţă ar fi ineficientă. În 
consecinţă, acestor fermieri trebuie să li se 
aplice cuantumul minim legat de sprijin. 
Pentru a se asigura tratamentul egal al 
fermierilor din Bulgaria şi România, ale 
căror plăţi directe fac obiectul introducerii 
progresive, pragul minim trebuie să se 
bazeze pe cuantumurile finale care 
urmează să fie acordate la încheierea 
procesului de introducere progresivă.

exploataţiei pentru care se solicită sprijin ar 
fi mai mică de 0,3 hectare. Totuşi, 
deoarece structurile economiilor agricole 
ale statelor membre variază considerabil şi 
pot să fie foarte diferite faţă de structura 
unei ferme medii din Uniune, statele 
membre ar trebui să fie autorizate să aplice 
praguri minime care să reflecte propria lor 
situaţie particulară. Datorită structurii 
foarte specifice a agriculturii din regiunile 
ultraperiferice, din regiunile muntoase şi 
insulare şi din insulele mici din Marea 
Egee, statele membre ar trebui să poată 
decide dacă în regiunile respective ar 
trebui sau nu să se aplice vreun prag 
minim. Mai mult, statele membre ar trebui
să aibă posibilitatea de a opta pentru 
implementarea unuia dintre cele două tipuri 
de prag minim, luând în considerare 
particularităţile structurilor sectoarelor lor 
agricole. Întrucât ar fi posibil să se acorde 
plăţi fermierilor deţinători ai aşa-numitelor 
exploataţii „fără teren”, aplicarea pragului 
bazat pe suprafaţă ar fi ineficientă. În 
consecinţă, acestor fermieri ar trebui să li 
se aplice cuantumul minim legat de sprijin. 
Pentru a se asigura tratamentul egal al 
fermierilor din Bulgaria şi România, ale 
căror plăţi directe fac obiectul introducerii 
progresive, pragul minim ar trebui să se 
bazeze pe cuantumurile finale care 
urmează să fie acordate la încheierea 
procesului de introducere progresivă.

Or. it

Amendamentul 39
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Experienţa dobândită prin aplicarea 
schemei de plată unică arată că unele dintre 

(22) Experienţa dobândită prin aplicarea 
schemei de plată unică arată că unele dintre 
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principalele elemente ale acesteia trebuie
păstrate, inclusiv stabilirea plafoanelor 
naţionale pentru a se garanta că nivelul 
total al sprijinului nu depăşeşte actualele 
constrângeri bugetare. Statele membre 
trebuie, de asemenea, să creeze în 
continuare o rezervă naţională care trebuie
să fie folosită pentru a facilita participarea 
a noi tineri fermieri la schemă sau care 
poate fi utilizată pentru a lua în considerare 
necesităţile specifice din anumite regiuni. 
Normele privind transferul şi utilizarea 
drepturilor la plată trebuie menţinute dar, 
dacă este posibil, simplificate.

principalele elemente ale acesteia ar trebui 
păstrate, inclusiv stabilirea plafoanelor 
naţionale pentru a se garanta că nivelul 
total al sprijinului nu depăşeşte actualele 
constrângeri bugetare. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să creeze în 
continuare o rezervă naţională, 
administrată la nivel regional, care ar 
trebui să fie folosită pentru a facilita 
participarea tinerilor fermieri nou intraţi 
în schemă sau care poate fi utilizată pentru 
a lua în considerare necesităţile specifice 
din anumite regiuni. Normele privind 
transferul şi utilizarea drepturilor la plată 
ar trebui menţinute dar, dacă este posibil, 
simplificate.

Or. it

Amendamentul 40
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Pentru a garanta măsurile ecologice 
definite de statele membre aşa cum sunt 
ele aplicabile pe teritoriul lor, pentru a 
asigura beneficii echivalente pentru 
mediu şi climă, statele membre sau 
regiunile, în funcţie de sistemul lor 
constituţional, aleg cel puţin două măsuri 
relevante din lista de măsuri stabilite la 
nivelul UE şi o a treia măsură mai 
adecvată particularităţilor teritoriului lor, 
dintr-un set de măsuri opţionale, cu 
condiţia ca Comisia să le aprobe opţiunile 
în termen de două luni de la comunicarea 
acestora.

Or. it
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Amendamentul 41
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Considerentul 26 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26b) Pentru a asigura eficacitatea 
practicilor agricole durabile şi benefice, 
care combat şi atenuează schimbările 
climatice şi protejează mediul, grupurile 
de fermieri ar trebui să poată semna 
acorduri contractuale de cooperare la 
nivel regional, susţinute şi monitorizate de 
organisme regionale cu competenţe în 
domeniul agriculturii şi al mediului. 
Scopul acestor acorduri este acela de a 
asigura continuitate şi, astfel, de a 
optimiza zonele de interes ecologic, fără a 
afecta, pe parcurs, terenurile agricole 
valoroase.

Or. it

Amendamentul 42
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) În vederea simplificării şi pentru a 
ţine seama de situaţia specifică a regiunilor 
ultraperiferice, plăţile directe din aceste 
regiuni trebuie gestionate în cadrul 
programelor de sprijin instituite prin 
Regulamentul (CE) nr. 247/2006. În 
consecinţă, dispoziţiile prezentului 
regulament referitoare la schema de plată 
de bază şi la plăţile conexe, precum şi la 
sprijinul cuplat nu trebuie să se aplice în 
regiunile respective.

(40) În vederea simplificării şi pentru a
adapta cu mai multă precizie PAC la
situaţia specifică a regiunilor 
ultraperiferice, care se confruntă cu 
dificultăţi din cauza dimensiunilor mici şi 
a situării acestora la mare distanţă faţă de 
pieţe, plăţile directe şi toate formele de 
sprijin pentru venit acordate fermierilor 
din aceste regiuni ar trebui gestionate în 
cadrul programelor de sprijin instituite prin 
Regulamentul (CE) nr. 247/2006. În 
consecinţă, dispoziţiile prezentului 
regulament referitoare la schema de plată 
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de bază şi la plăţile conexe, precum şi la 
sprijinul cuplat nu ar trebui să se aplice în 
regiunile respective.

Or. pt

Amendamentul 43
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Considerentul 44 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44a) În situaţiile în care producţia 
agricolă şi fermierii sunt afectaţi de 
urgenţe sau de catastrofe naturale, 
Comisia Europeană poate adopta 
măsurile pe care le consideră necesare şi 
justificabile pentru rezolvarea unor 
probleme specifice, prin derogare de la 
normele prezentului regulament.

Or. pt

Amendamentul 44
Giommaria Uggias

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 şi 
mediu;

(ii) o plată pentru fermierii care aplică 
practici agricole durabile şi benefice, care 
combat şi atenuează schimbările climatice 
şi protejează mediul;

Or. it

Amendamentul 45
Nuno Teixeira
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Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11 nu se aplică în regiunile 
ultraperiferice ale Uniunii menţionate la 
articolul 349 din tratat, denumite în 
continuare „regiuni ultraperiferice” şi nici 
plăţilor directe acordate în insulele mici din 
Marea Egee în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1405/2006.

Articolele 10 şi 11 nu se aplică în regiunile 
ultraperiferice ale Uniunii menţionate la 
articolul 349 din tratat, denumite în 
continuare „regiuni ultraperiferice” şi nici 
plăţilor directe acordate în insulele mici din 
Marea Egee în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1405/2006.

Or. pt

Amendamentul 46
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– creşterea sau cultivarea de produse 
agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea, 
reproducerea animalelor şi întreţinerea 
acestora în scopuri agricole;

– producţia agricolă care include creşterea 
sau cultivarea de produse agricole, inclusiv 
recoltarea, mulgerea, reproducerea 
animalelor şi întreţinerea acestora în 
scopuri agricole;

Or. pt

Amendamentul 47
Luís Paulo Alves

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

– efectuarea unei activităţi minime, care 
urmează să fie stabilită de către statele 
membre, pe suprafeţele agricole menţinute 
în mod natural într-o stare adecvată pentru 

– efectuarea unei activităţi minime, care se 
bazează, după caz, pe densitatea minimă a 
şeptelului, care urmează să fie stabilită de 
către statele membre, pe suprafeţele 
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păşunat sau pentru cultivare; agricole menţinute în mod natural într-o 
stare adecvată pentru păşunat sau pentru 
cultivare;

Or. pt

Amendamentul 48
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru ca valoarea totală a plăţilor directe 
să nu depăşească plafoanele stabilite în 
anexa III, statele membre trebuie să 
efectueze o reducere lineară a 
cuantumurilor tuturor plăţilor directe, cu 
excepţia plăţilor directe acordate în temeiul 
Regulamentelor (CE) nr. 247/2006 şi (CE) 
nr. 1405/2006.

Pentru ca valoarea totală a plăţilor directe 
să nu depăşească plafoanele stabilite în 
anexa III, statele membre trebuie să 
efectueze o reducere lineară a 
cuantumurilor tuturor plăţilor directe, cu 
excepţia plăţilor directe acordate în temeiul 
Regulamentelor (CE) nr. 247/2006 şi (CE) 
nr. 1405/2006. Totodată, reducerile 
lineare nu se aplică în cazul plăţilor 
directe pentru terenuri aflate pe insule 
mai mici, situate în interiorul graniţelor 
administrative ale regiunilor insulare.

Or. it

Amendamentul 49
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care suprafaţa eligibilă a 
exploataţiei pentru care sunt solicitate sau 
trebuie acordate plăţi directe înaintea 
reducerilor şi a excluderilor prevăzute la 
articolul 65 din Regulamentul (UE) nr. […] 
[HZR] este mai mică de un hectar.

(b) în cazul în care suprafaţa eligibilă a 
exploataţiei pentru care sunt solicitate sau 
trebuie acordate plăţi directe înaintea 
reducerilor şi a excluderilor prevăzute la 
articolul 65 din Regulamentul (UE) nr. […] 
[HZR] este mai mică de 0,3 hectare.
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Or. it

Amendamentul 50
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre în cauză pot decide să 
nu aplice alineatul (1) în regiunile 
ultraperiferice şi în insulele mici din Marea 
Egee.

(3) Alineatul (1) nu se aplică în regiunile 
ultraperiferice şi în insulele mici din Marea 
Egee.

Or. pt

Amendamentul 51
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre în cauză pot decide să 
nu aplice alineatul (1) în regiunile 
ultraperiferice şi în insulele mici din Marea 
Egee.

(3) Statele membre în cauză pot decide să 
nu aplice alineatul (1) în regiunile 
ultraperiferice, în insulele mici din Marea 
Egee şi în insulele mai mici situate în 
interiorul graniţelor administrative ale 
regiunilor insulare.

Or. it

Amendamentul 52
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii care, în 2011, au activat cel 
puţin un drept la plată în cadrul schemei 
de plată unică sau au solicitat sprijin în 
cadrul schemei de plată unică pe 
suprafaţă, 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 plăţi directe în conformitate cu 
articolul 9.

Fermierii care, în perioada 2009-2011, au 
primit un sprijin direct sau plăţi directe 
complementare, ambele în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 73/2009 sau 
cărora, în 2012 sau 2013, li s-au alocat 
drepturi la plată în cadrul schemei de plată 
unică în conformitate cu articolul 41, 
articolul 63 sau punctul B sau C din 
anexa IX la 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 plăţi 
directe în conformitate cu articolul 9.

Or. pt

Amendamentul 53
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Articolul 28 – paragraful 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) norme privind semnarea acordurilor 
contractuale de cooperare de către 
grupurile de fermieri la nivel regional, 
care vor fi susţinute şi monitorizate de 
organisme regionale cu competenţe în 
domeniul agriculturii şi al mediului şi al 
căror scop este acela de a asigura 
continuitate şi, astfel, de a optimiza zonele 
de interes ecologic fără a afecta, pe 
parcurs, terenurile agricole valoroase.

Or. it

Amendamentul 54
Giommaria Uggias
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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 menţionate 
în capitolul 1 trebuie să aplice, pe hectarele 
lor eligibile definite la articolul 25 
alineatul (2), următoarele practici agricole 
în beneficiul climei şi mediului:

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

Or. it

Amendamentul 55
Czesław Adam Siekierski

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 şi nu este în întregime utilizat 
pentru producţia 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 trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai mult 
de 15 hectare;

Or. en

Amendamentul 56
Catherine Grèze

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) menţinerea pajiştilor permanente (b) menţinerea păşunilor permanente 
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existente în exploataţiile lor; şi existente în exploataţiile lor; şi

Or. en

Amendamentul 57
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii care îndeplinesc condiţiile 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în ceea ce 
priveşte agricultura ecologică au dreptul 
ipso facto la plata menţionată în prezentul 
capitol.

Fermierii care îndeplinesc condiţiile 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în ceea ce 
priveşte agricultura ecologică au dreptul 
ipso facto la plata menţionată în prezentul 
capitol. Dreptul menţionat anterior se 
aplică şi în cazul fermierilor ale căror 
suprafeţe agricole se află în zone de 
protecţie a mediului înconjurător 
recunoscute de statele membre, la nivel 
naţional sau regional, precum şi în cazul 
suprafeţelor agricole care fac obiectul 
unor angajamente de agromediu în cadrul 
programelor de dezvoltare rurală.

Or. pt

Amendamentul 58
Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii care îndeplinesc condiţiile 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în ceea ce 
priveşte agricultura ecologică au dreptul 
ipso facto la plata menţionată în 
prezentul capitol.

Fermierii au dreptul ipso facto la plata 
menţionată în prezentul capitol, dacă fac 
parte din următoarele categorii:
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– terenul arabil al exploataţiei acoperă 
mai puţin de 15 hectare, sau
– zonele Natura 2000 acoperă peste 50 % 
din terenul agricol al exploataţiei, sau
– zonele care intră sub incidenţa 
măsurilor de agromediu şi climatice, în 
conformitate cu articolul 29 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR] 
acoperă peste 50 % din terenul agricol al 
exploataţiei, sau
– fermieri care îndeplinesc condiţiile 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în ceea ce 
priveşte agricultura ecologică.

Or. en

Amendamentul 59
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii care îndeplinesc condiţiile 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în ceea ce 
priveşte agricultura ecologică au dreptul 
ipso facto la plata menţionată în prezentul 
capitol.

Fermierii au dreptul ipso facto la plata 
menţionată în prezentul capitol, dacă fac 
parte din cel puţin una dintre următoarele 
categorii:

– fermieri care îndeplinesc condiţiile 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în ceea ce 
priveşte agricultura ecologică;
– fermieri care practică agricultura 
intensivă pentru pomi fructiferi, plante 
înalte şi/sau viţă de vie;
– fermieri care sunt membri ai asociaţiilor 
pentru protecţia produselor agricole cu 
denumire de origine protejată şi/sau 
indicaţie geografică protejată.
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Or. it

Justificare

Includerea sistemelor certificate drept „ecologice prin definiţie” asigură un stimulent pentru 
dezvoltarea acestor sisteme şi pentru participarea fermierilor. Aceasta va crea stimulentele 
de piaţă corecte pentru o agricultură mai durabilă.

Amendamentul 60
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf se aplică numai 
unităţilor unei exploataţii care sunt 
utilizate pentru producţia ecologică în 
conformitate cu articolul 11 din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

eliminat

Or. it

Amendamentul 61
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Articolul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29a
Pentru a garanta măsurile ecologice 
definite de statele membre aşa cum sunt 
ele aplicabile pe teritoriul lor, pentru a 
asigura beneficii echivalente pentru 
mediu şi climă, statele membre, în funcţie 
de sistemul lor constituţional şi, dacă este 
cazul, după consultarea regiunilor, le pun 
la dispoziţie fermierilor o serie de opţiuni 
suplimentare, alese pe baza obiectivelor şi 
particularităţilor climatice şi de mediu, 
dintre care se selectează o a treia măsură 
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obligatorie, cu condiţia ca Comisia să le 
aprobe opţiunile menţionate mai sus.
Statele membre notifică decizia lor 
Comisiei până la 1 august 2013. Comisia 
aprobă pachetul de măsuri adoptate de 
statele membre în termen de două luni de 
la notificarea acestora.

Or. it

Amendamentul 62
Czesław Adam Siekierski

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 şi nu este 
acoperit în întregime cu păşune (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, suprafaţa arabilă trebuie cultivată 
cu cel puţin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să
acopere mai puţin de 5 % din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depăşească 70 % din terenul arabil.

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 15 hectare, suprafaţa 
arabilă trebuie cultivată cu cel puţin trei 
culturi diferite. Cultura principală nu 
trebuie să depăşească 70 % din terenul 
arabil, iar cele două culturi principale 
cumulate nu trebuie să depăşească 95 %
din terenul arabil.

Or. en

Amendamentul 63
Czesław Adam Siekierski

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Primul paragraf nu se aplică 
exploataţiilor:
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– în care terenul arabil este utilizat în 
întregime pentru producţia de iarbă 
(cultivată sau spontană) sau de alte 
furaje, este lăsat integral în pârloagă, este 
cultivat cu culturi aflate sub apă o mare 
parte a anului sau face obiectul unei 
combinaţii a acestor utilizări; sau
– în care mai mult de 75 % din suprafaţa 
agricolă eligibilă a exploataţiei este 
acoperită cu pajişte permanentă, culturi 
permanente, este utilizată pentru 
producţia de iarbă sau alte culturi 
furajere, este lăsată în pârloagă sau face 
obiectul unei combinaţii a acestor 
utilizări.

Or. en

Amendamentul 64
Catherine Grèze

Propunere de regulament
Articolul 31 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pajiştile permanente Păşunile permanente

Or. en

Amendamentul 65
Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii menţin ca pajişte permanentă 
suprafeţele din exploataţiile 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 

Statele membre asigură menţinerea 
proporţiei dintre pajiştile permanente şi 
suprafaţa agricolă totală. Această 
obligaţie se aplică la nivel naţional sau 
regional.
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continuare „suprafeţe de referinţă cu 
pajişti permanente”.

Statele membre care au aderat la UE 
înainte de anul 2004 se asigură că 
terenurile utilizate ca păşuni permanente 
la data prevăzută pentru cererile de ajutor 
pe suprafaţă din 2003 sunt în continuare 
utilizate în acest scop.
Noile state membre care au aderat la UE 
în anul 2004 se asigură că terenurile 
utilizate ca păşuni permanente la 
1 mai 2004 sunt în continuare utilizate în 
acest scop.
Bulgaria şi România se asigură că 
terenurile utilizate ca păşuni permanente 
la 1 ianuarie 2007 sunt în continuare 
utilizate în acest scop.
Statele membre garantează că proporţia 
menţionată la primul paragraf (denumită 
în continuare index de referinţă) nu a fost 
redusă cu mai mult de 10 % în 
detrimentul suprafeţei cu pajişti 
permanente în raport cu anul de referinţă 
relevant menţionat la paragraful 
precedent.
Prevederile prezentului paragraf nu se 
aplică terenurilor cu pajişti permanente
care urmează să fie împădurite, dacă 
împădurirea este compatibilă cu mediul şi 
dacă sunt excluse plantările de brazi de 
Crăciun şi de specii cu creştere rapidă 
cultivate pe termen scurt.

Or. en

Amendamentul 66
Catherine Grèze

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii menţin ca pajişte permanentă Fermierii menţin ca păşune permanentă 
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suprafeţele din exploataţiile 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 „suprafeţe de referinţă cu pajişti
permanente”.

suprafeţele din exploataţiile 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 „suprafeţe de referinţă cu 
păşuni permanente”.

Or. en

Justificare

În vederea garantării unei abordări cu adevărat durabile, anul de referinţă pentru terenurile 
utilizate ca păşuni permanente ar trebui să fie 2011, nu 2014. În caz contrar, există riscul 
semnificativ ca o mare parte din terenurile utilizate ca păşuni să fie arate în prealabil şi să nu 
mai constituie păşuni în momentul intrării în vigoare a reformei.

Amendamentul 67
Luís Paulo Alves

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii care deţin culturi permanente, 
cum ar fi plantaţii de măslini, podgorii 
sau livezi, însă cu excepţia culturilor 
permanente în zone aride, aplică practici 
agronomice specifice care implică o 
perturbare minimă a solului şi acoperirea 
cu un strat vegetal a suprafeţei solului.

Or. pt

Amendamentul 68
Catherine Grèze

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fermierii trebuie autorizaţi să (2) Fermierii trebuie să fie autorizaţi să 
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convertească cel mult 5 % din suprafeţele 
lor de referinţă cu pajişti permanente. 
Limita respectivă nu se aplică în caz de 
forţă majoră sau în circumstanţe 
excepţionale.

convertească cel mult 5 % din suprafeţele 
lor de referinţă cu păşuni permanente. 
Limita respectivă nu se aplică în caz de 
forţă majoră sau în circumstanţe 
excepţionale.

Or. en

Amendamentul 69
Catherine Grèze

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se deleagă Comisiei competenţa de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafeţelor de referinţă cu 
pajişti permanente, în conformitate cu 
alineatul (1) primul paragraf, reînnoirea 
pajiştilor permanente, reconversia 
suprafeţei agricole în pajişti permanente în 
cazul în care este depăşită reducerea 
autorizată menţionată la alineatul (2) , 
precum şi modificarea suprafeţelor de 
referinţă cu pajişti permanente în cazul 
transferării terenurilor.

(3) Se deleagă Comisiei competenţa de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafeţelor de referinţă cu 
păşuni permanente, în conformitate cu 
alineatul (1) primul paragraf, reînnoirea 
păşunilor permanente, reconversia 
suprafeţei agricole în păşuni permanente în 
cazul în care este depăşită reducerea 
autorizată menţionată la alineatul (2), 
precum şi modificarea suprafeţelor de 
referinţă cu păşuni permanente în cazul 
transferării terenurilor.

Or. en

Amendamentul 70
Catherine Grèze

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puţin 7 % 
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepţia suprafeţelor cu pajişte 

(1) Fermierii se asigură că cel puţin 7 % 
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepţia suprafeţelor cu păşuni 
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permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecţie şi 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) 
punctul (ii).

permanente, sunt utilizate pentru 
infrastructură ecologică, incluzând 
elemente de peisaj precum garduri vii, 
pereţi de rocă, pârloage, terase întreţinute 
şi habitate seminaturale. Nu se execută 
activităţi de reînsămânţare şi de arat şi nu 
se utilizează îngrăşăminte sau pesticide. 
Recoltarea, cosirea şi păşunatul la 
densităţi care nu au ca rezultat 
degradarea ierbii pot fi realizate. Atunci 
când se stabilesc noi suprafeţe mixte de 
pajişti, păşuni sau fâneţe, pot fi 
încorporate culturi adecvate de 
leguminoase în amestecul de specii din 
păşuni sau fâneţe în scopul păşunatului 
sau al cosirii.

Or. en

Amendamentul 71
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puţin 7 %
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepţia suprafeţelor cu pajişte 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecţie şi 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) 
punctul (ii).

(1) În cazul în care suprafaţa agricolă 
eligibilă acoperă mai mult 
de 20 de hectare, fermierii se asigură că cel 
puţin 5 % din hectarele lor eligibile, astfel 
cum sunt definite la articolul 25 
alineatul (2), cu excepţia suprafeţelor cu 
pajişte permanentă, cu păşuni istorice şi cu 
culturi permanente, astfel cum sunt 
definite la articolul 31a alineatul (1),
reprezintă zone de interes ecologic, precum 
pârloage sau terenuri cu culturi 
permanente în zone aride, terase, elemente 
de peisaj, precum garduri vii sau pereţi de 
rocă, zone de protecţie, terenuri cultivate 
cu culturi fixatoare de azot şi zone 
împădurite, în conformitate cu articolul 25 
alineatul (2) litera (b) punctul (ii).

Or. pt
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Amendamentul 72
Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puţin 7 %
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepţia suprafeţelor cu pajişte 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecţie şi 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) 
punctul (ii).

(1) Statele membre se asigură la nivel 
naţional şi regional că cel puţin 3 % din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepţia suprafeţelor cu pajişte 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, suprafeţe 
agricole care fac parte din programe 
agroecologice, suprafeţe pe care nu s-a 
realizat fertilizare cu azot şi pe care nu s-
au utilizat pesticide, terenuri retrase din 
circuitul agricol, suprafeţe agricole din 
cadrul reţelei Natura 2000 sau alte zone 
de conservare a naturii, terase, elemente 
de peisaj, zone de protecţie şi zone 
împădurite, în conformitate cu articolul 25 
alineatul (2) litera (b) punctul (ii).

Or. en

Amendamentul 73
Luís Paulo Alves

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prin derogare de la prevederile 
alineatului (1), procentul minim prevăzut 
la alineatul (1) se reduce la 3 % în cazul 
grupurilor de fermieri care creează 
suprafeţe de interes ecologic continue şi 
adiacente.

Or. pt
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Amendamentul 74
Czesław Adam Siekierski

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Alineatul (1) nu se aplică 
suprafeţelor agricole utilizate pentru 
cultivarea de culturi de fructe sau de 
legume sau exploataţiilor al căror teren 
arabil acoperă mai puţin de 15 hectare.

Or. en

Amendamentul 75
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Sprijinul cuplat poate fi acordat numai 
în măsura în care este necesar pentru 
crearea unui stimulent în vederea 
menţinerii nivelurilor actuale de producţie 
în regiunile în cauză.

(4) Sprijinul cuplat poate fi acordat numai 
în măsura în care este necesar pentru 
crearea unui stimulent în vederea 
menţinerii nivelurilor actuale de ocupare a 
forţei de muncă şi/sau de producţie în 
regiunile în cauză, în special în zonele cu 
constrângeri naturale, precum regiunile 
insulare şi ultraperiferice.

Or. pt

Amendamentul 76
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul în care se aplică articolul 20, 
statele membre pot stabili diferite forme 
de finanţare pentru regiunile definite în 
sensul respectivului articol.

Or. pt

Amendamentul 77
Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că nu se 
acordă nicio plată fermierilor în cazul 
cărora se dovedeşte că, începând cu data 
publicării prezentei propuneri de 
regulament al Comisiei, îşi împart 
exploataţia cu unicul scop de a beneficia 
de schema pentru micii fermieri. Această 
dispoziţie se aplică şi fermierilor ale căror 
exploataţii sunt rezultatul împărţirii 
respective.

eliminat

Or. en

Amendamentul 78
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul în care se aplică articolul 20, 
statele membre pot stabili diferite forme 
de finanţare pentru regiunile definite în 
sensul respectivului articol.
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Or. pt

Amendamentul 79
Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 48 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii care doresc să participe la 
schema pentru micii fermieri trebuie să 
depună o cerere până la 
15 octombrie 2014.

Fermierii care doresc să participe la 
schema pentru micii fermieri trebuie să 
depună o cerere până la o dată care 
urmează a fi stabilită de statele membre, 
dar nu mai târziu de:
1. 15 octombrie 2014, cu efect începând 
din 2014,
sau
2. 15 octombrie 2015, cu efect începând 
din 2015.

Cu toate acestea, data fixată de statele 
membre nu poate fi anterioară ultimei zile 
de depunere a unei cereri pentru schema 
de plată de bază.

Or. en

Justificare

Primul an de implementare a unui nou sistem, în special în statele membre în care înainte nu 
a existat sistemul bazat pe drepturi, ar putea cauza probleme atât fermierilor, cât şi 
organelor administrative. Fermierii ar fi nevoiţi să aleagă între două sisteme diferite, 
necunoscute. Prin urmare, pentru a asigura atingerea obiectivului mecanismului, 
participarea la schema pentru micii fermieri ar trebui să fie posibilă cel puţin încă o dată în 
cadrul perspectivei financiare.

Amendamentul 80
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 48 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii care nu au depus cererea de 
participare la schema pentru micii fermieri 
până la 15 octombrie 2014 sau care 
hotărăsc să se retragă din schemă după 
acea dată sau care sunt selecţionaţi pentru 
a primi sprijinul prevăzut la articolul 20 
alineatul (1) litera (c) din Regulamentul 
(UE) nr. […] [RDR] nu mai au dreptul de a 
participa la schema respectivă.

Fermierii care nu au depus cererea de 
participare la schema pentru micii fermieri 
până la 15 octombrie 2014 au posibilitatea 
de a reveni asupra acestei hotărâri până 
la 15 octombrie 2016. Cei care nu au 
aderat la schema pentru micii fermieri 
până la 15 octombrie 2016 sau care 
hotărăsc să se retragă din schemă după 
data-limită din 2014 sau 2016 sau care 
sunt selecţionaţi pentru a primi sprijinul 
prevăzut la articolul 20 alineatul (1) 
litera (c) din Regulamentul (UE) nr. […] 
[RDR] nu mai au dreptul de a participa la 
schema respectivă.

Or. pt

Amendamentul 81
Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc cuantumul 
plăţii anuale din cadrul schemei pentru 
micii fermieri la unul dintre următoarele 
niveluri, sub rezerva aplicării alineatelor 
(2) şi (3):

eliminat

(a) un cuantum care să nu depăşească 
15 % din plata medie pe beneficiar 
acordată la nivel naţional;
(b) un cuantum corespunzător plăţii medii 
pe hectar acordate la nivel naţional, 
înmulţit cu o cifră care corespunde 
numărului de hectare – maximum trei.
Media naţională menţionată la primul 
paragraf litera (a) se stabileşte de către 
statele membre pe baza plafonului 
naţional prevăzut în anexa II pentru anul 
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calendaristic 2019 şi a numărului de 
fermieri care au obţinut drepturi la plată 
în temeiul articolului 21 alineatul (1).
Media naţională menţionată la primul 
paragraf litera (b) se stabileşte de către 
statele membre pe baza plafonului 
naţional prevăzut în anexa II pentru anul 
calendaristic 2019 şi a numărului de 
hectare eligibile declarate în conformitate 
cu articolul 26 în 2014.

Or. en

Amendamentul 82
Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cuantumul menţionat la alineatul (1) 
nu trebuie să fie mai mic de 500 EUR şi 
nici mai mare de 1 000 EUR. Fără a 
aduce atingere articolului 51 
alineatul (1), dacă aplicarea alineatului 
(1) determină stabilirea unui cuantum 
mai mic de 500 EUR sau mai mare de 
1 000 EUR, cuantumul respectiv se 
rotunjeşte în sus sau în jos, până la 
valoarea minimă sau respectiv maximă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 83
Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatul (2), în 
Cipru şi Malta cuantumul plăţii 

eliminat
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menţionat la alineatul (1) poate fi stabilit 
la o valoare mai mică de 500 EUR, dar nu 
mai mică de 200 EUR.

Or. en

Amendamentul 84
Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Cuantumul plăţii anuale aferente 
schemei pentru micii fermieri este egal cu 
cuantumul sumei la care ar avea dreptul 
un fermier în temeiul articolelor 18, 29,
34, 36 şi 38 în anul în care fermierul a 
aderat la schema de plată, dar nu poate 
depăşi 1 500 EUR.

Or. en

Amendamentul 85
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, măsurile care 
sunt în acelaşi timp necesare şi justificabile 
pentru soluţionarea în regim de urgenţă a 
unor probleme specifice. Măsurile 
menţionate pot deroga de la dispoziţiile 
prezentului regulament, dar numai în 
măsura şi pentru perioada în care acest 
lucru este strict necesar. Actele respective 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menţionată la articolul 56 alineatul (2).

(1) Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, măsurile care 
sunt în acelaşi timp necesare şi justificabile 
pentru soluţionarea unor probleme 
specifice în situaţii de urgenţă sau în 
cazul unor catastrofe naturale care 
afectează producţia agricolă şi fermierii. 
Măsurile menţionate pot deroga de la 
dispoziţiile prezentului regulament, dar 
numai în măsura şi pentru perioada în care 
acest lucru este strict necesar. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
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în conformitate cu procedura de examinare 
menţionată la articolul 56 alineatul (2).

Or. pt


