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Amendamentul 21
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Prezentul regulament ar trebui să 
prevadă, acolo unde este necesar, scutiri 
pentru cazurile de forță majoră, pentru 
împrejurări excepționale și pentru 
cazurile de programare greșită de către 
legiuitorul regional și independente de 
voința beneficiarilor. În legătură cu 
reglementările în domeniul agricol, 
conceptul de forță majoră ar trebui 
interpretat în conformitate cu 
jurisprudența Curții de Justiție.

Or. it

Amendamentul 22
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a ajuta beneficiarii să 
conștientizeze în mai mare măsură legătura 
dintre practicile agricole și gestionarea 
fermelor, pe de o parte, și standardele 
legate de mediu, schimbările climatice, 
bunele condiții agricole ale terenurilor, 
siguranța alimentară, sănătatea publică, 
sănătatea animalelor, sănătatea plantelor și 
bunăstarea animalelor, pe de altă parte, este 
necesar ca statele membre să instituie un 
sistem cuprinzător de consiliere agricolă 
care să ofere consiliere beneficiarilor. 
Acest sistem de consiliere agricolă nu 

(10) Pentru a ajuta beneficiarii să 
conștientizeze în mai mare măsură legătura 
dintre practicile agricole și gestionarea 
fermelor, pe de o parte, și standardele 
legate de mediu, schimbările climatice, 
bunele condiții agricole ale terenurilor, 
siguranța alimentară, sănătatea publică, 
sănătatea animalelor, sănătatea plantelor și 
bunăstarea animalelor, pe de altă parte, este 
necesar ca statele membre să instituie un 
sistem cuprinzător de consiliere agricolă 
care să ofere consiliere beneficiarilor. 
Acest sistem de consiliere agricolă nu 
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trebuie în niciun caz sa afecteze obligația și 
responsabilitatea beneficiarilor de a 
respecta standardele respective. De 
asemenea, statele membre trebuie să 
asigure o separare clară între consiliere și 
controale.

trebuie în niciun caz sa afecteze obligația și 
responsabilitatea beneficiarilor de a 
respecta standardele respective. De 
asemenea, statele membre trebuie să 
încurajeze beneficiarii să utilizeze 
sistemul de consiliere și, în același timp,
trebuie să asigure o separare clară între 
consiliere și controale.

Or. ro

Amendamentul 23
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Intrarea beneficiarilor în sistemul de 
consiliere agricolă trebuie să fie 
facultativă. Trebuie să li se permită tuturor 
beneficiarilor să participe la sistem, chiar 
dacă nu primesc sprijin în cadrul PAC. 
Totuși, statele membre pot stabili criterii de 
prioritate. Având în vedere natura 
sistemului, este oportun ca informațiile 
obținute în cursul activității de consiliere să 
fie tratate în mod confidențial, cu excepția 
cazurilor de încălcare gravă a dreptului 
Uniunii sau a celui național. Pentru a se 
asigura eficiența sistemului, consilierii 
trebuie să fie calificați în mod 
corespunzător și să beneficieze de formare 
periodică.

(12) Deși intrarea beneficiarilor în sistemul 
de consiliere agricolă trebuie să fie 
facultativă ar trebui ca prin promovarea 
intensivă a acestuia să se aducă la 
cunoștința beneficiarilor toate avantajele 
pe care aceștia le pot obține prin utilizarea 
sistemului. Trebuie să li se permită tuturor 
beneficiarilor să participe la sistem, chiar 
dacă nu primesc sprijin în cadrul PAC. 
Totuși, statele membre pot stabili criterii de 
prioritate. Având în vedere natura 
sistemului, este oportun ca informațiile 
obținute în cursul activității de consiliere să 
fie tratate în mod confidențial, cu excepția 
cazurilor de încălcare gravă a dreptului 
Uniunii sau a celui național. Pentru a se 
asigura eficiența sistemului, consilierii 
trebuie să fie calificați în mod 
corespunzător și să beneficieze de formare 
periodică.

Or. ro

Amendamentul 24
Giommaria Uggias
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Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Resursele financiare necesare pentru a 
acoperi cheltuielile efectuate de agențiile 
de plăți acreditate în ceea ce privește 
FEGA trebuie puse de Comisie la 
dispoziția statelor membre sub forma unor 
rambursări pentru cheltuielile contabilizate 
efectuate de agențiile respective. Până la 
momentul plății acestor rambursări, sub 
forma unor plăți lunare, resursele 
financiare trebuie mobilizate de statele 
membre în conformitate cu nevoile 
agențiilor de plăți acreditate. Costurile cu 
personalul și costurile administrative ale 
statelor membre și ale beneficiarilor 
implicați în executarea PAC ar trebui 
suportate de către aceștia.

(13) Resursele financiare necesare pentru a 
acoperi cheltuielile efectuate de agențiile 
de plăți acreditate în ceea ce privește 
FEGA ar trebui puse de Comisie la 
dispoziția statelor membre sub forma unor 
rambursări pentru cheltuielile contabilizate 
efectuate de agențiile respective. Până la 
momentul plății acestor rambursări, sub 
forma unor plăți lunare, resursele 
financiare ar trebui mobilizate de statele 
membre în conformitate cu nevoile 
agențiilor de plăți acreditate. Pentru a 
eficientiza funcționarea agențiilor de 
plăți, costurile cu personalul și costurile 
administrative ale statelor membre și ale 
beneficiarilor implicați în executarea PAC 
ar trebui suportate de către respectivele 
agenții de plăți.

Or. it

Amendamentul 25
Seán Kelly

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Utilizarea sistemului 
agrometeorologic, precum și achiziționarea 
și îmbunătățirea imaginilor satelitare ar 
trebui să ofere Comisiei o modalitate de a 
gestiona piețele agricole și de a facilita 
monitorizarea cheltuielilor agricole.

(14) Utilizarea sistemului 
agrometeorologic, precum și achiziționarea 
și îmbunătățirea imaginilor satelitare ar 
trebui să ofere Comisiei o modalitate de a 
gestiona piețele agricole, de a facilita 
monitorizarea cheltuielilor agricole și de a 
evalua și furniza asistență în timp util în 
caz de dezastre naturale.

Or. en
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Amendamentul 26
Seán Kelly

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Programele de dezvoltare rurală sunt 
finanțate din bugetul Uniunii pe baza 
angajamentelor, în tranșe anuale. Statele 
membre trebuie să poată utiliza fondurile 
Uniunii de îndată ce demarează 
programele. Este necesar un sistem de 
prefinanțare restricționat în mod adecvat, 
care să asigure un flux constant al 
resurselor pentru ca plățile către 
beneficiarii programelor respective să fie 
făcute la timp.

(23) Programele de dezvoltare rurală sunt 
finanțate din bugetul Uniunii pe baza 
angajamentelor, în tranșe anuale. Statele 
membre ar trebui să poată utiliza fondurile 
Uniunii de îndată ce demarează 
programele. Ar trebui acordată prioritate 
unui sistem de prefinanțare restricționat în 
mod adecvat, care să asigure un flux 
constant al resurselor pentru ca plățile către 
beneficiarii programelor respective să fie 
făcute la timp.

Or. en

Amendamentul 27
Seán Kelly

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Pentru a proteja interesele financiare 
ale bugetului Uniunii, statele membre 
trebuie să ia măsuri prin care să se asigure 
că tranzacțiile finanțate din FEGA și 
FEADR sunt realizate efectiv și executate 
corect. De asemenea, statele membre 
trebuie să prevină, să constate și să trateze 
eficient orice neregulă sau neîndeplinire a 
obligațiilor comisă de beneficiari. În acest 
scop, trebuie să se aplice 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 
al Consiliului din 18 decembrie 1995 
privind protecția intereselor financiare ale 
Comunităților Europene.

(37) Pentru a proteja interesele financiare 
ale bugetului Uniunii, statele membre ar 
trebui să ia măsuri proporționale prin care 
să se asigure că tranzacțiile finanțate din 
FEGA și FEADR sunt realizate efectiv și 
executate corect. De asemenea, statele 
membre ar trebui să prevină, să constate și 
să trateze eficient orice neregulă sau 
neîndeplinire a obligațiilor comisă de 
beneficiari. În acest scop, ar trebui să se 
aplice Regulamentul (CE, Euratom) 
nr. 2988/95 al Consiliului din 
18 decembrie 1995 privind protecția 
intereselor financiare ale Comunităților 
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Europene.

Or. en

Amendamentul 28
Seán Kelly

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Există diverse reglementări sectoriale 
agricole care conțin dispoziții legate de 
principiile generale privind controalele, 
retragerile, reducerile sau excluderile de la 
plăți și privind impunerea de penalități. 
Dispozițiile respective trebuie reunite într-
un singur cadru juridic la nivel orizontal. 
Acestea trebuie să se refere la obligațiile 
statelor membre referitoare la controalele 
administrative și la fața locului și la 
normele privind recuperarea și reducerea 
ajutoarelor și excluderea de la ajutoare. De 
asemenea, trebuie stabilite norme 
referitoare la controalele privind 
îndeplinirea obligațiilor care nu sunt 
neapărat legate de plata unui ajutor.

(38) Există diverse reglementări sectoriale 
agricole care conțin dispoziții legate de 
principiile generale privind controalele, 
retragerile, reducerile sau excluderile de la 
plăți și privind impunerea de penalități. 
Dispozițiile respective ar trebui reunite și 
simplificate într-un singur cadru juridic la 
nivel orizontal. Acestea ar trebui să se 
refere la obligațiile statelor membre 
referitoare la controalele administrative și 
la fața locului și la normele privind 
recuperarea și reducerea ajutoarelor și 
excluderea de la ajutoare. De asemenea, ar 
trebui stabilite norme referitoare la 
controalele privind îndeplinirea obligațiilor 
care nu sunt neapărat legate de plata unui 
ajutor. În cazul în care ratele de eroare 
sunt la un nivel acceptabil, statele 
membre ar trebui să reducă în mod 
proporțional controalele la fața locului.

Or. en

Amendamentul 29
Seán Kelly

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Trebuie menținute elementele (41) Ar trebui menținute, la un nivel 
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principale ale sistemului integrat respectiv 
și, în special, dispozițiile privind o bază de 
date electronică, un sistem de identificare a 
parcelelor agricole, cererile de ajutor sau 
de plată și un sistem pentru identificarea și 
înregistrarea drepturilor la plată.

corespunzător, elementele principale ale 
sistemului integrat respectiv și, în special, 
dispozițiile privind o bază de date 
electronică, un sistem de identificare a 
parcelelor agricole, cererile de ajutor sau 
de plată și un sistem pentru identificarea și 
înregistrarea drepturilor la plată, ținând 
seama în mod corespunzător de 
necesitatea de a nu impune sarcini 
administrative nejustificate pentru 
agricultori și organele administrative.

Or. en

Amendamentul 30
Seán Kelly

Propunere de regulament
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) În temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 485/2008, statele membre trebuie să 
întreprindă măsurile necesare pentru a 
asigura protejarea cu eficacitate a 
intereselor financiare ale bugetului Uniunii 
și mai ales pentru a verifica dacă 
operațiunile finanțate din FEGA sunt 
veritabile și conforme. În scopuri de 
claritate și raționalitate, dispozițiile
relevante trebuie integrate în același act. 
Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 
485/2008 trebuie abrogat.

(44) În temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 485/2008, statele membre trebuie să 
întreprindă măsurile necesare pentru a 
asigura protejarea cu eficacitate a
intereselor financiare ale bugetului Uniunii 
și mai ales pentru a verifica dacă 
operațiunile finanțate din FEGA sunt 
veritabile și conforme. În scopuri de 
simplicitate, claritate și raționalitate, 
dispozițiile relevante ar trebui integrate în 
același act. Prin urmare, Regulamentul 
(CE) nr. 485/2008 ar trebui abrogat.

Or. en

Amendamentul 31
Seán Kelly

Propunere de regulament
Considerentul 54
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 32
Seán Kelly

Propunere de regulament
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) În ceea ce privește Directiva 
2009/128/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de 
stabilire a unui cadru de acțiune 
comunitară în vederea utilizării durabile a 
pesticidelor, dispozițiile vor deveni 
operaționale în cadrul ecocondiționalității 
doar după implementarea lor deplină de 
către toate statele membre, în special cu 
prevederea unor obligații clare pentru 
fermieri. Conform directivei, cerințele la 
nivelul fermelor vor fi aplicate treptat, cu 
respectarea unui calendar și, mai exact, 
principiile generale ale combaterii 
integrate a dăunătorilor vor fi aplicate cel 
târziu începând cu 1 ianuarie 2014.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 33
Seán Kelly

Propunere de regulament
Considerentul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57) Sistemul de ecocondiționalitate 
implică anumite constrângeri 
administrative atât pentru beneficiari, cât și 
pentru administrațiile naționale, deoarece 
trebuie asigurată evidența, trebuie 
desfășurate controale și trebuie aplicate 
penalități atunci când este necesar. 
Respectivele penalități trebuie să fie 
proporționale, eficace și disuasive. Aceste 
penalități nu trebuie să aducă atingere altor 
penalități stabilite în temeiul altor dispoziții 
cuprinse în dreptul național sau în cel al 
Uniunii. Din motive de coerență, este 
oportună fuzionarea dispozițiilor relevante 
ale Uniunii într-un singur instrument 
juridic. Fermierii care participă la schema 
pentru micii fermieri menționată în titlul V 
din Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx[DP] ar 
putea considera că eforturile care trebuie 
depuse în temeiul sistemului de 
ecocondiționalitate depășesc beneficiul 
menținerii fermierilor în cadrul sistemului 
respectiv. Prin urmare, din motive de 
simplificare, fermierii respectivi trebuie
scutiți de participarea la sistemul de 
ecocondiționalitate și mai ales la sistemul 
de control al ecocondiționalității și scutiți 
de riscul penalităților aferente 
ecocondiționalității. Totuși, această scutire 
nu trebuie să aducă atingere nici 
obligației de respectare a dispozițiilor 
aplicabile din legislația sectorială, nici 
posibilității de a face obiectul unor 
controale și penalizări în temeiul 
legislației respective.

(57) Sistemul de ecocondiționalitate 
implică anumite constrângeri 
administrative atât pentru beneficiari, cât și 
pentru administrațiile naționale, deoarece 
trebuie asigurată evidența, trebuie 
desfășurate controale și trebuie aplicate 
penalități atunci când este necesar. 
Respectivele penalități ar trebui să fie 
proporționale, eficace și disuasive. Aceste 
penalități nu ar trebui să aducă atingere 
altor penalități stabilite în temeiul altor 
dispoziții cuprinse în dreptul național sau 
în cel al Uniunii. Din motive de coerență, 
este oportună fuzionarea dispozițiilor 
relevante ale Uniunii într-un singur 
instrument juridic. Fermierii care participă 
la schema pentru micii fermieri menționată 
în titlul V din Regulamentul (UE) 
nr. xxx/xxx[DP] ar putea considera că 
eforturile care trebuie depuse în temeiul 
sistemului de ecocondiționalitate depășesc 
beneficiul menținerii fermierilor în cadrul 
sistemului respectiv. Prin urmare, din 
motive de simplificare, fermierii respectivi 
ar trebui scutiți de participarea la sistemul 
de ecocondiționalitate și mai ales la 
sistemul de control al ecocondiționalității și 
scutiți de riscul penalităților aferente 
ecocondiționalității.

Or. en
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Justificare

Fermele mici sunt prin natura lor „mai ecologice” decât întreprinderile mari. În orice caz, 
autoritățile publice trebuie să încerce să reducă povara administrativă asupra fermierilor 
mici și asupra modelului de exploatație agricolă de tip familial, în contextul beneficiilor 
sociale și culturale pe care le aduc zonelor rurale.

Amendamentul 34
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Considerentul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

(60) Implementarea cu eficacitate a 
ecocondiționalității impune verificarea 
îndeplinirii obligațiilor la nivelul 
beneficiarilor. În cazul în care un stat 
membru decide să folosească opțiunea de a 
nu aplica o reducere sau o excludere dacă 
suma în cauză este mai mică de 100 EUR, 
autoritatea de control competentă ar trebui 
să verifice, pentru un eșantion de 
beneficiari, în anul următor, dacă situațiile 
de nerespectare constatate au fost 
remediate.

(60) Implementarea cu eficacitate a 
ecocondiționalității impune verificarea 
îndeplinirii obligațiilor la nivelul 
beneficiarilor. În cazul în care un stat 
membru decide să folosească opțiunea de a 
nu aplica o reducere sau o excludere dacă 
suma în cauză este mai mică de 100 EUR, 
autoritatea de control competentă ar trebui 
să verifice, pentru un eșantion de 
beneficiari, în anul următor, dacă situațiile 
de nerespectare constatate au fost 
remediate. De asemenea, statele membre 
pot institui un sistem de pre-alarmă 
aplicabil primelor nerespectări mai puțin 
grave ale obligațiilor de plată, cu scopul 
de a obține o mai mare acceptare a 
sistemului de ecocondiționalitate de către 
comunitățile agricole și de a implica mai 
mult agricultorii în implementarea 
serviciilor. Acesta ar trebui să ia forma 
unei scrisori de avertizare, care să fie 
urmată de măsuri corective din partea 
beneficiarului în cauză și să fie controlat 
de statul membru în cursul anului 
următor.

Or. it
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Amendamentul 35
Giommaria Uggias

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. it

Amendamentul 36
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 37
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin promovarea intensivă a sistemului de 
consiliere agricolă se aduc la cunoștința 
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beneficiarilor toate avantajele pe care 
aceștia le pot obține prin utilizarea 
sistemului.

Or. ro

Amendamentul 38
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pt

Amendamentul 39
Luís Paulo Alves

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre care prezintă mai 
multe programe de dezvoltare rurală pot 
compensa sumele neutilizate până la data 
de 31 decembrie a celui de-al doilea an 
care urmează celui în care s-a făcut 
angajamentul bugetar pentru unul sau 
mai multe programe de dezvoltare rurală, 
cu sume cheltuite peste această dată 
pentru alte programe de dezvoltare rurală. 
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În cazul în care, după o astfel de 
compensare, rămân sume care trebuie 
dezangajate, acestea sunt acoperite 
proporțional de programele de dezvoltare 
rurală în privința cărora de înregistrează 
întârzieri de plată.

Or. pt

Amendamentul 40
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 44 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. pt

Amendamentul 41
Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere controalelor efectuate 
de statele membre în temeiul legilor, 
reglementărilor și dispozițiilor 
administrative naționale sau al dispozițiilor 

Fără a aduce atingere controalelor efectuate 
de statele membre în temeiul legilor, 
reglementărilor și dispozițiilor 
administrative naționale sau al dispozițiilor 



AM\913502RO.doc 15/21 PE496.479v01-00

RO

articolului 287 din tratat sau vreunui 
control organizat în conformitate cu 
articolul 322 din tratat sau bazat pe 
Regulamentul (CE) nr. 2185/96 al 
Consiliului, Comisia poate organiza 
controale la fața locului în statele membre, 
pentru a verifica în special:

articolului 287 din tratat sau vreunui 
control organizat în conformitate cu 
articolul 322 din tratat sau bazat pe 
Regulamentul (CE) nr. 2185/9639 al 
Consiliului, Comisia poate organiza, în 
circumstanțe excepționale, controale la 
fața locului în statele membre, pentru a 
verifica în special:

Or. en

Amendamentul 42
Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia reduce frecvența controalelor la 
fața locului în statele membre în care 
avizul organismului de certificare cu 
privire la legalitatea și regularitatea 
operațiunilor subiacente indică faptul că 
rata de eroare este la un nivel acceptabil.

Or. en

Justificare

Controalele la fața locului efectuate de Comisie ar trebui să fie reduse atunci când auditul de 
legalitate și regularitate indică faptul că rata de eroare este la un nivel acceptabil. Se speră 
că acest lucru va reduce costurile aferente acestor inspecții.

Amendamentul 43
Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Cu toate acestea, în cazul în care din 
motive care nu pot fi atribuite statului 
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membru în cauză, recuperarea nu poate 
avea loc în termenul limită precizat la 
primul paragraf și suma care trebuie 
recuperată depășește 1 milion EUR, 
Comisia poate, la cererea statului 
membru, să extindă termenele până la 
maximum 50 % din termenele inițiale.

Or. en

Amendamentul 44
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Pentru orice plată necuvenită în urma 
unei nereguli sau a unei neglijențe, statele 
membre solicită recuperarea de la 
beneficiar în termen de 24 de luni de la 
stabilirea, de către autoritatea națională 
competentă, a sumelor care trebuie 
recuperate pe baza raportului final de 
control sau a unui document similar, în 
conformitate cu legislația aplicabilă și 
înregistrează cuantumurile corespunzătoare 
în registrul debitorilor al agenției de plăți.

Or. pt

Amendamentul 45
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă recuperarea nu s-a produs în termen 
de patru ani de la data solicitării de 
recuperare sau în termen de opt ani de la 
inițierea unei acțiuni într-o instanță 

Dacă recuperarea nu s-a produs în termen 
de patru ani de la data solicitării de 
recuperare sau în termen de opt ani de la 
inițierea unei acțiuni într-o instanță 
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națională, consecințele financiare ale 
nerecuperării sunt suportate de statele 
membre în cauză, fără a se aduce atingere 
cerinței ca statul membru în cauză să 
continue în mod obligatoriu procedurile de 
recuperare în conformitate cu articolul 60.

națională, 50 % din consecințele financiare 
ale nerecuperării sunt suportate de statele 
membre în cauză, iar 50 % de la bugetul 
Uniunii, fără a se aduce atingere cerinței 
ca statul membru în cauză să continue în 
mod obligatoriu procedurile de recuperare 
în conformitate cu articolul 60.

Or. pt

Amendamentul 46
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Statele membre instituie sisteme de 
gestionare și control eficiente, 
proporționale, bazate pe riscuri și care să 
răspundă în mod flexibil cerințelor 
specifice ale regiunilor de destinație 
pentru a asigura respectarea legislației care 
reglementează schemele de sprijin din 
partea Uniunii. Statul membru are 
obligația, prin intermediul organismului 
de coordonare națională, de a adapta 
sistemul de gestiune și de control la 
caracteristicile regionale specifice, pe 
baza comunicatelor efectuate de agențiile 
de plăți, în conformitate cu articolul 7 
alineatul (3).

Or. it

Amendamentul 47
Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În ceea ce privește controalele la fața 
locului, autoritatea responsabilă extrage un 
eșantion pentru control din întreaga 
populație de solicitanți, inclusiv, după caz, 
o parte selectată în mod aleatoriu și una 
aleasă pe baza riscurilor, pentru a obține o 
rată de eroare reprezentativă, vizând 
totodată depistarea celor mai mari erori.
Numărul controalelor la fața locului se 
reduce proporțional cu riscul, și pentru a 
reduce sarcinile administrative atât 
pentru autoritățile publice, cât și pentru 
fermieri.

Or. en

Amendamentul 48
Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) După caz, sistemul integrat cuprinde 
un sistem de identificare și de înregistrare 
a animalelor instituit în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
și cu Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al 
Consiliului.

eliminat

Or. en

Justificare

Având în vedere complicațiile legate de punerea în aplicare a Regulamentului (CE) 
nr. 21/2004, acesta nu ar trebui să facă parte din sistemul integrat de administrare și control.

Amendamentul 49
Giommaria Uggias
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Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prin derogare de la 
alineatul (2),având în vedere riscurile de 
supraplată, statele membre pot decide să 
plătească până la 50 % în ceea ce privește 
plata menționată la titlul III din 
capitolul 2 din Regulamentul xxxx/yyyy 
(plăți directe) și 75 % pentru sprijinul 
acordat pentru dezvoltarea rurală, astfel 
cum se prevede la articolul 68 
alineatul (2), după încheierea 
controalelor administrative prevăzute la 
articolul 61 alineatul (1). Procentul este 
același pentru toți beneficiarii măsurii sau 
seriei de măsuri.

Or. it

Amendamentul 50
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Articolul 91 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre pot institui un sistem 
de alarmă pentru a le permite 
beneficiarilor care nu respectă normele să 
îndrepte neregulile înainte de a le fi 
impuse sancțiuni administrative. În cazul 
în care un stat membru decide să se 
prevaleze de această opțiune, autoritatea
competentă îi va trimite întâi 
beneficiarului o scrisoare de avertizare, 
informându-l asupra constatării și a 
obligației de a adopta măsuri corective. 
Autoritatea competentă va întreprinde, în 
anul următor, acțiunile necesare pentru a 
verifica dacă beneficiarul a remediat 
respectivele rezultate neconforme.
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Un astfel de sistem de alarmă se aplică 
doar în cazul în care există un prim caz de 
încălcare care nu este considerată 
„gravă” și a cărei „măsură” este strict 
limitată la ferma beneficiarului 
responsabil pentru nerespectare, conform 
criteriilor de la articolul 99a.

Or. it

Amendamentul 51
Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 96 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sistemele respective, în special sistemul de 
identificare și de înregistrare a animalelor 
instituit în conformitate cu 
Directiva 2008/71/CE a Consiliului din 
15 iulie 2008 privind identificarea și 
înregistrarea porcinelor și cu 
Regulamentele (CE) nr. 1760/2000 și 
(CE) nr. 21/2004, trebuie să fie 
compatibile cu sistemul integrat 
menționat în titlul V capitolul II din 
prezentul regulament.

eliminat

Or. en

Justificare

Având în vedere complicațiile legate de punerea în aplicare a Regulamentului (CE) 
nr. 21/2004, acesta nu ar trebui să facă parte din sistemul integrat de administrare și control.

Amendamentul 52
Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 97 – alineatul 3 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care un stat membru decide să 
utilizeze opțiunea prevăzută la primul 
paragraf, autoritatea competentă 
întreprinde în anul următor, pentru un 
eșantion de beneficiari, acțiunile necesare 
pentru a se verifica dacă beneficiarul a 
remediat constatările de neconformitate 
în cauză. Constatările și obligația de a 
întreprinde o acțiune corectivă sunt 
notificate beneficiarului.

eliminat

Or. en

Justificare

În opinia mea, o propunere bună din partea Comisiei Europene este de a elimina controalele 
subsecvente în cazul încălcărilor minore. Cu toate acestea, în ceea ce privește soluția 
constând în limitarea controalelor care intră sub incidența regulilor de minimis pentru un 
grup selectat de beneficiari (eșantion), considerăm că simplificarea ar trebui să implice 
eliminarea totală a controalelor repetate de încălcare care fac obiectul regulilor de minimis.

Amendamentul 53
Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 100 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot reține 10 % din 
cuantumurile rezultate din aplicarea 
reducerilor și excluderilor menționate la 
articolul 99.

Statele membre pot reține 25 % din 
cuantumurile rezultate din aplicarea 
reducerilor și excluderilor menționate la 
articolul 99.

Or. en

Justificare

Nu văd motivul pentru care Comisia introduce această modificare (au scăzut de la 25 % la 
10 %). Actuala legislație (articolul 25 din Regulamentul nr. 73/2009) permite statelor 
membre să păstreze 25 % din suma care rezultă din aplicarea reducerilor.


