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Amendamentul 1127
Peter Jahr
în numele Grupului PPE
Maria Noichl
în numele Grupului S&D
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
în numele Grupului Renew

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Pentru a combate declinul 
biodiversității la nivelul UE, este esențial 
să se garanteze un nivel minim de zone și 
de elemente neproductive în cadrul 
condiționalității și al programelor 
ecologice în toate statele membre. În acest 
context, statele membre ar trebui să 
urmărească ca, în planurile lor strategice, 
să prevadă o suprafață de cel puțin 10 % 
elemente de peisaj benefice pentru 
biodiversitate. Acestea ar trebui să 
includă, printre altele, zone tampon, 
pârloage pe care se practică sau nu un 
sistem de rotație, garduri vii, arbori 
neproductivi, pereți de terasă și iazuri, 
toate fiind elemente care contribuie la 
consolidarea captării carbonului, la 
prevenirea eroziunii solului și a epuizării 
resurselor din sol, la filtrarea aerului și a 
apei, precum și la sprijinirea adaptării la 
schimbările climatice.

Or. en
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Amendamentul 1128
Peter Jahr
în numele Grupului PPE
Maria Noichl
în numele Grupului S&D
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
în numele Grupului Renew

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propunere de regulament
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12 Articolul 12

Obligațiile statelor membre în legătură cu 
bunele condiții agricole și de mediu

Obligațiile statelor membre în legătură cu 
bunele condiții agricole și de mediu

1. Statele membre se asigură că toate 
suprafețele agricole, inclusiv cele care nu 
mai sunt utilizate în scopuri productive, 
sunt menținute în bune condiții agricole și 
de mediu. Statele membre definesc, la 
nivel național sau regional, standarde 
minime pentru beneficiari în ceea ce 
privește bunele condiții agricole și de 
mediu ale terenurilor, în conformitate cu 
principalul obiectiv al standardelor 
menționat în anexa III, ținând seama de 
caracteristicile specifice ale suprafețelor în 
cauză, inclusiv de condițiile pedologice și 
climatice, de sistemele agricole existente, 
de utilizarea terenurilor, de rotația 
culturilor, de practicile agricole și de 
structurile fermelor.

1. Statele membre se asigură că toate 
suprafețele agricole, inclusiv terenurile 
care nu mai sunt utilizate în scopuri 
productive, sunt menținute în bune condiții 
agricole și de mediu. Statele membre 
definesc, în consultare cu toate părțile 
interesate relevante la nivel național sau, 
după caz, la nivel regional, standarde 
minime pentru beneficiari în ceea ce 
privește bunele condiții agricole și de 
mediu ale terenurilor, în conformitate cu 
principalul obiectiv al standardelor 
menționat în anexa III, ținând seama de 
caracteristicile specifice ale suprafețelor în 
cauză, inclusiv de condițiile pedologice și 
climatice, de sistemele agricole existente, 
de utilizarea terenurilor, de rotația 
culturilor, de practicile agricole și de 
structurile fermelor, garantând astfel că 
terenurile contribuie la realizarea 
obiectivelor specifice prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) și 
(f).
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2. În ceea ce privește principalele 
obiective prevăzute în anexa III, statele 
membre pot stabili standarde suplimentare 
față de cele prevăzute în anexa respectivă, 
raportate la respectivele obiective 
principale. Totuși, statele membre nu 
stabilesc standarde minime pentru alte 
obiective principale decât obiectivele 
principale prevăzute în anexa III.

2. Pentru a proteja caracterul comun 
al PAC și pentru a asigura condiții 
echitabile și în ceea ce privește 
principalele obiective prevăzute în anexa 
III, statele membre nu stabilesc standarde 
suplimentare față de cele prevăzute în 
anexa respectivă, raportate la respectivele 
obiective principale, în cadrul sistemului 
de condiționalitate. În plus, statele 
membre nu stabilesc standarde minime 
pentru alte obiective principale decât 
obiectivele principale prevăzute în anexa 
III.

Statele membre furnizează beneficiarilor 
vizați, prin mijloace electronice atunci 
când este oportun, lista cerințelor și a 
standardelor care trebuie aplicate la 
nivelul exploatației agricole, precum și 
informații clare și precise cu privire la 
acestea.
2a. Fermierii care îndeplinesc 
cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) 
2018/848 privind agricultura ecologică 
respectă, ipso facto, cerința 8 referitoare 
la standardele privind bunele condiții 
agricole și de mediu ale terenurilor 
(GAEC) prevăzute în anexa III la 
prezentul regulament.
2b. Regiunile ultraperiferice ale 
Uniunii, definite în temeiul articolului 
349 din TFUE, și insulele mici din Marea 
Egee, astfel cum sunt definite la articolul 
1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 
229/2013, sunt exceptate de la cerințele 1, 
2, 8 și 9 referitoare la standardele privind 
bunele condiții agricole și de mediu ale 
terenurilor, prevăzute în anexa III la 
prezentul regulament.
2c. Se consideră că fermierii care 
participă la sisteme voluntare pentru 
climă și mediu în temeiul articolului 28, 
urmând practici agricole echivalente cu 
GAEC 1, 8, 9 (a) (d) sau 10, respectă 
standardele corespunzătoare privind 
bunele condiții agricole și de mediu ale 
terenurilor (GAEC), astfel cum sunt 
prevăzute în anexa III la prezentul 
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regulament, cu condiția ca aceste sisteme 
să ofere mai multe beneficii pentru climă 
și mediu decât GAEC 1, 8, 9 (a) (d) sau 
10. Aceste practici sunt evaluate în 
conformitate cu titlul V din prezentul 
regulament.

3. Statele membre instituie un sistem 
prin care să le ofere beneficiarilor, care 
vor trebui să îl utilizeze, instrumentul 
pentru sustenabilitatea fermelor în ceea 
ce privește utilizarea nutrienților 
menționat în anexa III, cu conținutul și 
funcționalitățile minime definite acolo.
Comisia poate sprijini statele membre în 
ceea ce privește conceperea 
instrumentului respectiv și în ceea ce 
privește cerințele referitoare la serviciile 
de stocare și de prelucrare a datelor.
4. În conformitate cu articolul 138, 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate de completare a prezentului 
regulament cu norme privind bunele 
condiții agricole și de mediu, inclusiv de 
stabilire a elementelor sistemului 
referitoare la proporția de pășuni 
permanente, la anul de referință și la rata 
de conversie în conformitate cu GAEC 1 
menționate în anexa III, la formatul și la 
elementele suplimentare minime, precum 
și la funcționalitățile instrumentului 
pentru sustenabilitatea fermelor în ceea 
ce privește utilizarea nutrienților.

4. În conformitate cu articolul 138, 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate de completare a prezentului 
regulament cu norme privind alte elemente 
ale sistemului referitoare la proporția de 
pășuni permanente, la anul de referință și la 
rata de conversie în conformitate cu GAEC 
1 menționate în anexa III.

Or. en
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Amendamentul 1129
Peter Jahr
în numele Grupului PPE
Maria Noichl
în numele Grupului S&D
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
în numele Grupului Renew

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propunere de regulament
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13 Articolul 13

Servicii de consiliere agricolă Servicii de consiliere agricolă

1. Statele membre includ în planurile 
strategice PAC un sistem de furnizare de 
servicii pentru consilierea fermierilor și a 
altor beneficiari ai sprijinului PAC în ceea 
ce privește gestionarea terenurilor și 
gestionarea fermelor („servicii de 
consiliere agricolă”).

1. Statele membre includ în planurile 
strategice PAC un sistem de furnizare de 
servicii de calitate și independente pentru 
consilierea fermierilor și a altor beneficiari 
ai sprijinului PAC în ceea ce privește 
gestionarea terenurilor și gestionarea 
fermelor („servicii de consiliere agricolă”) 
care, unde este cazul, se bazează pe 
sistemele deja existente la nivelul statelor 
membre. Statele membre alocă un buget 
adecvat pentru finanțarea acestor servicii, 
iar o descriere succintă a acestor servicii 
este inclusă în planurile strategice 
naționale PAC.
Statele membre alocă cel puțin cota 
minimă de 30 % din alocarea aferentă 
prezentului articol serviciilor de consiliere 
și asistenței tehnice care contribuie la 
obiectivele menționate la articolul 6 
alineatul (1) literele (d), (e) și (f).

2. Serviciile de consiliere agricolă 
vizează dimensiunea economică, cea e 
mediu și cea socială și furnizează 

2. Serviciile de consiliere agricolă 
vizează dimensiunea economică, cea de 
mediu și cea socială și furnizează 
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informații tehnologice și științifice la zi, 
obținute prin cercetare și inovare. Aceste 
servicii sunt integrate cu serviciile 
interconectate ale consilierilor agricoli, ale 
cercetătorilor, ale organizațiilor de fermieri 
și ale altor părți interesate relevante, care 
formează sistemele de cunoștințe și inovare 
în agricultură (AKIS).

informații tehnologice și științifice la zi, 
obținute prin cercetare și inovare, ținând 
seama de practicile și tehnicile agricole 
tradiționale. Aceste servicii sunt integrate 
cu serviciile interconectate ale rețelelor de 
consiliere agricolă, ale consilierilor, ale 
cercetătorilor, ale organizațiilor de 
fermieri, ale cooperativelor și ale altor 
părți interesate relevante, care formează 
sistemele de cunoștințe și inovare în 
agricultură (AKIS).

3. Statele membre se asigură că 
consilierea agricolă este imparțială, iar 
consilierii nu au conflicte de interese.

3. Statele membre se asigură că 
consilierea agricolă este imparțială, 
adaptată la diversitatea modelelor de 
producție și a exploatațiilor, iar consilierii 
nu au conflicte de interese.

3a. Statele membre se asigură că 
serviciile de consiliere agricolă sunt 
dotate pentru a oferi consiliere atât cu 
privire la producție, cât și cu privire la 
furnizarea de bunuri publice.

4. Serviciile de consiliere agricolă 
vizează cel puțin următoarele:

4. Serviciile de consiliere agricolă 
instituite de statul membru vizează cel 
puțin următoarele:

(a) toate cerințele, condițiile și 
angajamentele în materie de gestionare 
aplicabile fermierilor și altor beneficiari, 
stabilite în planul strategic PAC, inclusiv 
cerințele și standardele din cadrul 
condiționalității și condițiile privind 
schemele de sprijin, precum și informațiile 
referitoare la instrumentele financiare și 
planurile de afaceri dezvoltate în temeiul 
planului strategic PAC;

(a) toate cerințele, condițiile și 
angajamentele în materie de gestionare 
aplicabile fermierilor și altor beneficiari, 
stabilite în planul strategic PAC, inclusiv 
cerințele și standardele din cadrul 
condiționalității, programele ecologice, 
angajamentele în materie de mediu, climă 
și alte angajamente în materie de 
gestionare în temeiul articolului 65 și 
condițiile privind schemele de sprijin, 
precum și informațiile referitoare la 
instrumentele financiare și planurile de 
afaceri dezvoltate în temeiul planului 
strategic PAC;

(b) cerințele stabilite de statele membre 
pentru implementarea Directivei 
2000/60/CE, a Directivei 92/43/CEE, a 
Directivei 2009/147/CE, a Directivei 
2008/50/CE, a Directivei (UE) 2016/2284, 
a Regulamentului (UE) 2016/2031, a 
Regulamentului (UE) 2016/429, a 
articolului 55 din Regulamentul (CE) nr. 
1107/2009 al Parlamentului European și al 

(b) cerințele stabilite de statele membre 
pentru implementarea Directivei 
2000/60/CE, a Directivei 92/43/CEE, a 
Directivei 2009/147/CE, a Directivei 
2008/50/CE, a Directivei (UE) 2016/2284, 
a Regulamentului (UE) 2016/2031, a 
Regulamentului (UE) 2016/429, a 
articolului 55 din Regulamentul (CE) nr. 
1107/2009 al Parlamentului European și al 
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Consiliului30 și a Directivei 2009/128/CE; Consiliului30 și a Directivei 2009/128/CE;

(c) practicile agricole care împiedică 
dezvoltarea rezistenței la antimicrobiene, 
prezentate în Comunicarea „Un plan de 
acțiune european «O singură sănătate» 
(One Health) împotriva rezistenței la 
antimicrobiene”31;

(c) practicile agricole care împiedică 
dezvoltarea rezistenței la antimicrobiene, 
prezentate în Comunicarea „Un plan de 
acțiune european «O singură sănătate» 
(One Health) împotriva rezistenței la 
antimicrobiene”31;

(d) gestionarea riscurilor, menționată 
la articolul 70;

(d) prevenirea și gestionarea 
riscurilor;

(e) sprijinul pentru inovare, în special 
pentru elaborarea și implementarea 
proiectelor grupurilor operaționale din 
cadrul parteneriatului european pentru 
inovare privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii, menționat la 
articolul 114;

(e) sprijinul pentru inovare, în special 
pentru elaborarea și implementarea 
proiectelor grupurilor operaționale din 
cadrul parteneriatului european pentru 
inovare privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii, menționat la 
articolul 114;

(f) dezvoltarea tehnologiilor digitale în 
sectorul agricol și în zonele rurale, 
menționată la articolul 102 litera (b).

(f) dezvoltarea tehnologiilor digitale în 
sectorul agricol și în zonele rurale, 
menționată la articolul 102 litera (b);
(fa) tehnicile de optimizare a 
rezultatelor economice ale sistemelor de 
producție, îmbunătățirea competitivității, 
orientarea spre piață, lanțurile scurte de 
aprovizionare și promovarea 
antreprenoriatului;
(fb) consiliere specifică acordată 
fermierilor care își încep activitatea;
(fc) standarde de siguranță și asistență 
psihosocială în comunitățile de fermieri;
(fd) gestionarea sustenabilă a 
nutrienților, inclusiv utilizarea 
instrumentului pentru sustenabilitatea 
fermelor în ceea ce privește utilizarea 
nutrienților;
(fe) îmbunătățirea practicilor și a 
tehnicilor agroecologice și agroforestiere 
pe terenurile agricole și forestiere;
(ff) punerea accentului pe 
organizațiile de producători și alte 
grupuri de fermieri;
(fg) asistența acordată fermierilor care 
doresc să își adapteze producția, în special 
ca urmare a schimbărilor apărute în 
cererea consumatorilor, prin consiliere cu 
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privire la noile competențe și echipamente 
necesare;
(fh) mobilitatea terenurilor și servicii 
de planificare a succesiunii;
(fi) toate practicile agricole care 
permit reducerea utilizării 
îngrășămintelor și a produselor de 
protecție a plantelor prin informarea 
publică privind metodele naturale de 
îmbunătățire a fertilității solului și de 
combatere a dăunătorilor;
(fj) creșterea gradului de reziliență și 
adaptarea la schimbările climatice; 
precum și
(fk) îmbunătățirea calității vieții 
animalelor.
4a. Fără a aduce atingere dreptului 
național și altor dispoziții relevante 
prevăzute în dreptul Uniunii, persoanele 
și entitățile care prestează servicii de 
consiliere nu dezvăluie altei persoane, în 
afară de fermierul sau de beneficiarul 
serviciilor de consiliere, informații sau 
date cu caracter personal sau comerciale 
referitoare la fermierul sau beneficiarul 
în cauză, care le-au fost aduse la 
cunoștință în cursul desfășurării 
activității de consiliere, cu excepția 
cazurilor de încălcare a legii care fac 
obiectul obligației de raportare către 
autoritățile publice, în temeiul dreptului 
național sau al Uniunii.
4b. Statele membre se asigură, de 
asemenea, printr-o procedură publică 
adecvată, că persoanele care desfășoară 
activități de consiliere în cadrul sistemului 
de consiliere agricolă dispun de 
calificarea necesară și beneficiază în mod 
regulat de formare profesională.

__________________ __________________
30. Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 21 octombrie 2009 privind introducerea 
pe piață a produselor fitosanitare și de 
abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 

30. Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 21 octombrie 2009 privind introducerea 
pe piață a produselor fitosanitare și de 
abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 
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91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 
24.11.2009, p. 1).

91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 
24.11.2009, p. 1).

31. „Un plan de acțiune european «O 
singură sănătate» (One Health) împotriva 
rezistenței la antimicrobiene (RAM)” 
(COM(2017)339 final).

31. „Un plan de acțiune european «O 
singură sănătate» (One Health) împotriva 
rezistenței la antimicrobiene (RAM)” 
(COM(2017)339 final).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1130

Amendamentul 1130
Peter Jahr
în numele Grupului PPE
Maria Noichl
în numele Grupului S&D
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
în numele Grupului Renew

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propunere de regulament
Articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28 Articolul 28

Scheme pentru climă și mediu Scheme pentru climă, mediu și bunăstarea 
animalelor

1. Statele membre acordă sprijin 
pentru programe voluntare pentru climă și 
mediu („programe ecologice”) în condițiile 
prevăzute în prezentul articol și specificate 
mai în detaliu în propriile planuri strategice 
PAC.

1. Statele membre stabilesc și acordă 
sprijin pentru programe voluntare pentru 
climă, mediu și bunăstarea animalelor 
(„programe ecologice”) în condițiile 
prevăzute în prezentul articol și specificate 
mai în detaliu în propriile planuri strategice 
PAC. Programele ecologice dintr-un 
domeniu de acțiune trebuie să fie coerente 
cu obiectivele din alt domeniu de acțiune.
Statele membre oferă o gamă largă de 
programe ecologice pentru a garanta că 
fermierii sunt în măsură să participe și 
pentru a recompensa diferite niveluri de 
ambiție. Statele membre prevăd diferite 
programe pentru a obține efecte conexe 
benefice, a promova sinergii și a pune 
accentul pe o abordare integrată. Pentru a 
promova coerența și eficacitatea 
recompenselor, statele membre stabilesc 
sisteme de puncte sau de rating.

2. În cadrul acestui tip de intervenție, 
statele membre sprijină fermierii veritabili 

2. În cadrul acestui tip de intervenție, 
statele membre sprijină fermierii activi sau 
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care își asumă angajamentul de a aplica, pe 
hectarele eligibile, practici agricole 
benefice pentru climă și mediu.

grupurile de fermieri care își asumă 
angajamentul de a păstra și aplica practici 
benefice, precum și de a adopta practici și 
tehnici agricole și sisteme certificate care 
au o contribuție mai importantă la climă, 
mediu și bunăstarea animalelor, care sunt 
stabilite în conformitate cu articolul 28a, 
sunt incluse în listele menționate la 
articolul 28b și sunt adaptate pentru a 
răspunde unor nevoi naționale sau 
regionale specifice.

3. Statele membre stabilesc lista 
practicilor agricole benefice pentru climă 
și mediu.

3. Sprijinul pentru programele 
ecologice ia forma unei plăți anuale per 
hectar eligibil și/sau a unei plăți per 
exploatație și se acordă sub formă de 
stimulente financiare care depășesc 
compensația pentru costurile suplimentare 
suportate și pierderile de venit, care poate 
consta într-o sumă forfetară. Nivelul 
plăților variază în funcție de nivelul de 
ambiție al fiecărui program ecologic, pe 
baza unor criterii nediscriminatorii.

4. Practicile respective sunt 
concepute în așa fel încât să 
îndeplinească unul sau mai multe 
obiectivele specifice legate de mediu și 
climă prevăzute la articolul 6 alineatul (1) 
literele (d), (e) și (f).
5. În cadrul acestui tip de intervenție, 
statele membre oferă doar plăți care 
vizează angajamente care:
(a) depășesc cerințele legale în 
materie de gestionare relevante și 
standardele privind bunele condiții 
agricole și de mediu stabilite în capitolul I 
secțiunea 2 din prezentul titlu;
(b) depășesc cerințele minime privind 
utilizarea îngrășămintelor și a produselor 
de protecție a plantelor, bunăstarea 
animalelor și alte cerințe obligatorii 
prevăzute de dreptul național și de dreptul 
Uniunii;
(c) depășesc condițiile stabilite pentru 
menținerea suprafeței agricole în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1) 
litera (a);
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(d) diferă de angajamentele pentru 
care se acordă plăți în temeiul articolului 
65.
6. Sprijinul pentru programele 
ecologice ia forma unei plăți anuale per 
hectar eligibil și se acordă:
(a) ca plăți suplimentare față de 
sprijinul de bază pentru venit prevăzut în 
subsecțiunea 2 a prezentei secțiuni sau
(b) ca plăți care compensează în 
întregime sau parțial beneficiarii pentru 
costurile suplimentare suportate și pentru 
pierderile de venit aferente 
angajamentelor stabilite în temeiul 
articolului 65.
7. Statele membre se asigură că 
intervențiile în temeiul prezentului articol 
sunt coerente cu cele stabilite în temeiul 
articolului 65.
8. În conformitate cu articolul 138, 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate de completare a prezentului 
regulament cu norme suplimentare 
referitoare la programele ecologice.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1131

Amendamentul 1131
Peter Jahr
în numele Grupului PPE
Maria Noichl
în numele Grupului S&D
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
în numele Grupului Renew

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propunere de regulament
Articolul 28 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28b
Practici care pot beneficia de schemele 

pentru climă, mediu și bunăstarea 
animalelor

1. Practicile agricole care fac 
obiectul acestui tip de intervenție 
contribuie la realizarea unuia sau a mai 
multor obiective specifice prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e), (f) 
și (i), menținând și îmbunătățind în 
același timp rezultatele economice ale 
agricultorilor în conformitate cu 
obiectivele specifice prevăzute la articolul 
(6) alineatul (1) literele (a) și (b).
2. Practicile agricole menționate la 
alineatul (1) din prezentul articol acoperă 
cel puțin două din următoarele domenii 
de acțiune în favoarea climei și mediului:
(a) acțiuni privind schimbările 
climatice, inclusiv reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră provenite din 
agricultură, precum și menținerea și/sau 
creșterea sechestrării carbonului;
(b) acțiuni de reducere a emisiilor, 
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altele decât gazele cu efect de seră;
(c) protejarea sau îmbunătățirea 
calității apei în zonele agricole și 
reducerea presiunii asupra resurselor de 
apă;
(d) acțiuni de reducere a eroziunii 
solului, îmbunătățirea fertilității solului și 
îmbunătățirea gestionării nutrienților, 
precum și menținerea și restabilirea 
biocenozei solului;
(e) protecția biodiversității, 
conservarea sau refacerea habitatelor și a 
speciilor, protecția polenizatorilor și 
gestionarea elementelor de peisaj, inclusiv 
crearea de noi elemente de peisaj;
(f) acțiuni pentru o utilizare durabilă 
și redusă a pesticidelor, în special a 
pesticidelor care prezintă un risc pentru 
sănătatea umană sau pentru 
biodiversitate;
(g) alocarea de terenuri unor 
elemente neproductive sau unor zone în 
care nu se utilizează pesticide și 
îngrășăminte;
(h) acțiuni de îmbunătățire a 
bunăstării animalelor și de combatere a 
rezistenței la antimicrobiene;
(i) acțiuni de reducere a factorilor de 
producție și de îmbunătățire a gestionării 
sustenabile a resurselor naturale, cum ar 
fi agricultura de precizie;
(j) acțiuni de creștere a diversității 
animalelor și plantelor, pentru o mai 
mare rezistență la boli și la schimbările 
climatice.
3. Practicile agricole menționate la 
alineatul (1) din prezentul articol:
(a) depășesc cerințele legale în 
materie de gestionare relevante și 
standardele privind bunele condiții 
agricole și de mediu stabilite în capitolul I 
secțiunea 2 din prezentul titlu;
(b) depășesc cerințele minime privind 
bunăstarea animalelor și utilizarea 
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îngrășămintelor și a produselor 
fitosanitare și alte cerințe obligatorii 
prevăzute de dreptul Uniunii;
(c) depășesc condițiile stabilite pentru 
menținerea suprafeței agricole în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1) 
litera (a);
(d) diferă de angajamentele pentru 
care se acordă plăți în temeiul articolului 
65 sau sunt complementare acestora.
4. Până la [două luni de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament], Comisia adoptă acte 
delegate în conformitate cu articolul 138, 
completând prezentul regulament prin 
stabilirea unei liste orientative și 
neexhaustive de exemple de tipuri de 
practici care sunt în conformitate cu 
prevederile de la alineatele (1), (2) și (3) 
din prezentul articol.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1132

Amendamentul 1132
Peter Jahr
în numele Grupului PPE
Maria Noichl
în numele Grupului S&D
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
în numele Grupului Renew

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propunere de regulament
Articolul 28 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28c
Liste naționale de practici eligibile în 

cadrul programelor pentru climă, mediu 
și bunăstarea animalelor

Statele membre stabilesc, în cooperare cu 
părțile interesate de la nivel național, 
regional și local, liste naționale de practici 
eligibile în cadrul schemelor pentru 
climă, mediu și bunăstare a animalelor 
menționate la articolul 28, cu posibilitatea 
de a utiliza exemplele din lista orientativă 
și neexhaustivă a Uniunii menționată la 
articolul 28b sau de a stabili alte practici 
care respectă condițiile de la articolul 28b, 
ținând seama de nevoile lor naționale sau 
regionale specifice, în conformitate cu 
articolul 96.
Listele naționale pot consta în tipuri 
multiple de măsuri altele decât cele 
prevăzute la articolul 65 sau în măsuri de 
aceeași natură, dar cu un nivel de ambiție 
diferit, în conformitate cu articolul 28.
Statele membre includ în listele 
respective, cel puțin, programe ecologice 
care vizează să stabilească utilizarea unui 
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instrument agricol pentru gestionarea 
sustenabilă a nutrienților și, după caz, 
întreținerea corespunzătoare a zonelor 
umede și a turbăriilor.
Zonele desemnate în temeiul Directivelor 
92/43/CEE sau 2009/147/CE în care se 
desfășoară acțiuni echivalente sunt 
considerate în mod automat ca fiind 
eligibile pentru program.
Listele naționale sunt aprobate de 
Comisie în conformitate cu procedura 
menționată la articolele 106 și 107.
Comisia furnizează statelor membre 
orientările necesare în momentul 
elaborării listelor naționale, în 
coordonare cu rețelele naționale și 
europene pentru politica agricolă comună 
prevăzute la articolul 113, pentru a 
facilita schimbul de bune practici, a 
îmbunătăți baza de cunoștințe și a găsi 
soluții.
La evaluarea listelor naționale, Comisia 
ia în considerare în special proiectarea, 
eficacitatea probabilă, asimilarea, 
existența alternativelor și contribuția 
programelor la obiectivele specifice 
menționate la articolul 28a.
Comisia evaluează listele naționale o dată 
la doi ani. Evaluările sunt puse la 
dispoziția publicului și, în cazul unor 
evaluări inadecvate sau negative, statele 
membre propun liste și programe 
naționale modificate în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolele 106 și 
107.

Or. en


