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15.10.2020 A8-0200/1221

Amendamentul 1221
Bas Eickhout, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

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 și mediu

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 și mediu („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 
scheme cu scopul de a obține efecte 
combinate benefice, de a promova sinergii 
și de a susține o abordare integrată. 
Statele membre instituie sisteme de puncte 
sau de rating.

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

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

În cadrul acestui tip de intervenție, statele 
membre sprijină fermierii activi sau 
grupurile de fermieri care se angajează să 
mențină și să aplice practici benefice, 
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precum și să adopte practici și tehnici 
agricole și scheme certificate care au o 
contribuție mai importantă la climă și 
mediul înconjurător, care sunt stabilite în 
conformitate cu principiile directoare de 
la 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 
pentru hectarele eligibile acoperite de 
programele ecologice și/sau a unei plăți 
per exploatație și se acordă sub formă de 
stimulente financiare ce recompensează 
în mod echitabil serviciile ecosistemice, 
depășind 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).

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:

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;

(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;

(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);

(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.

(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:

6. Sprijinul pentru programele 
ecologice ia forma unei plăți anuale per 
hectar eligibil și se acordă:

(a) fie ca plăți suplimentare față de 
sprijinul de bază pentru venit prevăzut în 
subsecțiunea 2 a prezentei secțiuni fie

(a) fie ca plăți suplimentare față de 
sprijinul de bază pentru venit prevăzut în 
subsecțiunea 2 a prezentei secțiuni fie

(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.

(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.

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.

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 A8-0200/1222

Amendamentul 1222
Bas Eickhout, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

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
Obiective și principii directoare ale 
schemelor pentru climă și mediu

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) și 
(f) și ajută la îndeplinirea obiectivelor 
Pactului verde prevăzute la articolul 6a.
2. Practicile agricole menționate la 
alineatul (1) din prezentul articol acoperă 
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 creșterea sechestrării 
carbonului;
(aa) acțiuni de reducere a emisiilor, 
altele decât gazele cu efect de seră;
(b) protejarea sau îmbunătățirea 
calității apei în zonele agricole și 
reducerea presiunii asupra resurselor de 
apă;
(c) acțiuni de reducere a eroziunii 
solului, îmbunătățirea naturală a 
fertilității solului prin menținerea și 
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restabilirea biocenozei solului și 
îmbunătățirea gestionării nutrienților;
(d) protecția biodiversității, 
conservarea sau refacerea habitatelor și a 
speciilor, protecția polenizatorilor și 
gestionarea elementelor de peisaj, inclusiv 
crearea de noi elemente de peisaj în 
beneficiul biodiversității;
(e) acțiuni pentru o utilizare durabilă 
și redusă a pesticidelor, în special a 
pesticidelor care prezintă un risc pentru 
sănătatea umană sau pentru 
biodiversitate;
(f) alocarea zonelor cu elemente 
orientate spre biodiversitate sau zone în 
care nu se utilizează pesticide și 
îngrășăminte;
(g) acțiuni de combatere a rezistenței 
la antimicrobiene.
2a. Practicile agricole menționate la 
alineatul (1) din prezentul articol pot 
include, printre altele, următoarele 
exemple de instrumente sau măsuri:
(a) instrumente pentru reducerea 
factorilor de producție care duc la 
scăderea semnificativă a acestora și 
îmbunătățirea gestionării sustenabile a 
resurselor naturale pentru a atinge 
obiectivele relevante ale Pactului verde 
sau care contribuie la gestionarea 
nechimică a buruienilor în sistemul 
culturilor;
(b) practici de îmbunătățire a 
diversității genetice pe câmp, precum 
semănarea de materiale eterogene și 
diversitatea culturilor pe câmp, și anume 
multiculturile, subînsămânțarea sau 
însămânțarea policulturală;
(c) măsuri de pășunat extensiv, 
inclusiv scheme de reducere a efectivelor 
de animale, cum ar fi prima de 
extensificare;
(d) rotația culturilor de patru ani sau 
mai mult, inclusiv a leguminoaselor;
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(e) pajiști temporare pe terenurile 
arabile cu trifoi sau alte plante 
leguminoase, ca parte a strategiei privind 
plantele proteaginoase;
(f) crearea de pajiști compuse de 
durată, pășuni cu specii multiple, 
amestecuri de graminee, plante erbacee, 
inclusiv leguminoase;
(g) paludicultura ca pășunat de 
intensitate redusă în zonele umede în 
beneficiul biodiversității și al climei;
(h) practici agroforestiere;
(i) gestionarea integrată a 
dăunătorilor în conformitate cu cele 8 
principii de gestionare integrată a 
dăunătorilor conform anexei III la 
Directiva 2009/128/CE privind utilizarea 
durabilă a pesticidelor;
(j) tehnici individuale agroeoclogice;
(k) agricultură cu „prelucrare 
minimă” fără pesticide;
(l) crearea unor elemente cu 
biodiversitate ridicată pentru a stimula 
reziliența și productivitatea.
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 
îngrășămintelor și a produselor de 
protecție a plantelor 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.
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4. Comisia, până la [două luni de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament], adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 138, completând 
prezentul regulament prin stabilirea unei 
liste de criterii bazate pe performanță care 
trebuie să fie îndeplinite de practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu, 
în acord cu obiectivele definite la articolul 
6 alineatul (1) literele (d), (e) și (f) și în 
concordanță cu atingerea obiectivelor 
prevăzute de Pactul verde.
5. Până la [patru luni de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament], Comisia adoptă acte 
delegate în conformitate cu articolul 138 
pentru a completa prezentul regulament 
cu o listă orientativă și neexhaustivă de 
practici pentru plăți în cadrul schemelor 
pentru climă și mediu în temeiul 
articolului 28.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1223

Amendamentul 1223
Bas Eickhout, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

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 schemelor pentru climă și mediu
1. 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 și mediu menționate la 
articolul 28, cu posibilitatea de a utiliza 
exemplele din lista orientativă și 
neexhaustivă de practici a Uniunii 
menționată la articolul 28a sau de a 
stabili alte practici care respectă condițiile 
de la articolul 28a, ținând seama de 
nevoile lor naționale sau regionale 
specifice, în conformitate cu articolul 96.
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.
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2. 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.
3. 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 PAC naționale și 
europene 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.
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
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15.10.2020 A8-0200/1224

Amendamentul 1224
Bas Eickhout, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

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 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28d
Programe pentru bunăstarea animalelor

1. Statele membre stabilesc programe 
voluntare pentru bunăstarea animalelor și 
le acordă sprijin în condițiile prevăzute în 
prezentul articol și specificate mai în 
detaliu în propriile planuri strategice 
PAC. Aceste sisteme urmăresc să 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
privind bunăstarea animalelor prevăzute 
la articolul 6 alineatul (1) litera (i).
2. În cadrul acestui tip de intervenție, 
statele membre sprijină fermierii activi 
sau grupurile de fermieri care își asumă 
angajamentul de a aplica, menține și 
promova practici agricole și sisteme care 
ameliorează bunăstarea animalelor.
Operațiunile de hrănire intensivă a 
animalelor nu sunt eligibile pentru 
programe pentru bunăstarea animalelor.
3. În conformitate cu articolul 138, 
Comisia adoptă acte delegate, cel târziu la 
două luni după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, completând 
prezentul regulament prin stabilirea unei 
liste de practici agricole benefice pentru 
bunăstarea animalelor, ținând seama de 
condițiile menționate la alineatul (4) de la 
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prezentul articol.
Statele membre stabilesc liste naționale 
suplimentare de practici agricole benefice 
pentru bunăstarea animalelor, alegând 
din lista Uniunii menționată la primul 
paragraf. Statele membre acordă 
prioritate programelor care oferă 
beneficii combinate cu obiectivele 
climatice și de mediu și pun accentul pe o 
abordare integrată.
Comisia oferă statelor membre orientările 
necesare în momentul elaborării listelor 
naționale, în coordonare cu rețelele 
pentru politica agricolă comună naționale 
și europene prevăzute la articolul 113, 
pentru a facilita schimbul de bune 
practici, a îmbunătăți baza de cunoștințe 
și soluțiile, în vederea atingerii 
obiectivului privind bunăstarea 
animalelor de la articolul 6 alineatul (1) 
litera (i). Se acordă o atenție deosebită 
reproducerii potențiale a măsurilor și a 
programelor adaptate la contexte sau 
constrângeri locale, regionale sau 
naționale și/sau de mediu specifice.
În cazuri justificate în mod 
corespunzător, schemele suplimentare 
care nu sunt stabilite în lista Uniunii pot 
fi incluse în listele naționale, cu 
aprobarea Comisiei în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolele 106 și 
107.
La elaborarea listelor, Comisia și statele 
membre se asigură că, în cadrul 
procesului menționat în titlul V capitolul 
III, listele sunt prezentate sub forma unui 
efort comun al autorităților agricole, 
veterinare și de mediu, în consultare cu 
experții.
Comisia evaluează o dată sau de două ori 
pe an listele naționale, ținând seama de 
eficiența cerută, de existența 
alternativelor și de contribuția 
programelor la obiectivele specifice 
privind bunăstarea animalelor de la 
articolul 6 alineatul (1) litera (i). 
Evaluările sunt puse la dispoziția 
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publicului și, în cazul unor evaluări 
inadecvate/negative, statele membre 
propun liste și scheme naționale 
modificate în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 107.
4. Aceste practici sunt concepute 
astfel încât să îndeplinească obiectivele 
specifice privind bunăstarea animalelor 
de la articolul 6 alineatul (1) litera (i). 
Practicile sunt concepute ținând seama în 
mod corespunzător de Regulamentul UE 
privind taxonomia și este garantat faptul 
că urmărirea obiectivului privind 
bunăstarea animalelor nu pune în pericol 
îndeplinirea obiectivelor specifice de 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 în mod semnificativ 
cerințele minime privind bunăstarea 
animalelor, precum și alte cerințe 
obligatorii prevăzute de dreptul național și 
de dreptul Uniunii;
(b) 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 și la anexa 
III;
(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.
6. Sprijinul pentru sistemele de 
protecție a animalelor ia forma unei plăți 
anuale pe exploatație agricolă, care poate 
consta într-o sumă forfetară sau alte 
opțiuni simplificate privind costurile, 
astfel cum se menționează la articolul 77. 
Se va acorda sub formă de plăți 
suplimentare față de sprijinul de bază 
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pentru venit prevăzut în subsecțiunea 2 a 
prezentei secțiuni. Nivelul plăților variază 
în funcție de nivelul de ambiție al fiecărei 
intervenții sau al fiecărui set de 
intervenții, prin a depăși cerințele minime 
privind bunăstarea animalelor, precum și 
alte cerințe obligatorii prevăzute de 
dreptul național și de dreptul Uniunii. 
Dacă statele membre sunt în măsură să 
dovedească, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 99, un nivel ridicat 
de ambiție în intervențiile lor, plățile pot 
depăși simpla compensare a costurilor 
suplimentare suportate și a pierderilor de 
venit, pentru a oferi un stimulent eficient 
pentru participare.
7. Statele membre exclud programele 
pentru bunăstarea animalelor de la o 
posibilă reducere a plăților, astfel cum se 
prevede la articolul 15.
8. Statele membre se asigură că 
intervențiile în temeiul prezentului articol 
sunt coerente cu cele stabilite în temeiul 
articolului 65.
9. În conformitate cu articolul 138, 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate de completare a prezentului 
regulament cu norme suplimentare 
referitoare la programele pentru 
bunăstarea animalelor.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1225

Amendamentul 1225
Bas Eickhout, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

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 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Sprijinul cuplat pentru venit ia 
forma unei plăți anuale per hectar sau per 
animal.

3. Sprijinul cuplat pentru venit ia 
forma unei plăți anuale per hectar sau per 
animal care poate fi plafonată de statele 
membre pentru a asigura o mai bună 
distribuire a sprijinului.

Or. en

Justificare

Poziția Comisiei ENVI, articolul 84.
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15.10.2020 A8-0200/1226

Amendamentul 1226
Bas Eickhout, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

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 29 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Atunci când un stat membru 
propune un sprijin cuplat voluntar în 
planul său strategic PAC, astfel cum se 
prevede la articolul 106, Comisia se 
asigură că:
(a) ajutorul respectă principiul de „a nu 
aduce prejudicii”;
(b) există o nevoie sau un beneficiu clar 
din punct de vedere ecologic sau social, 
justificat prin probe empirice 
cuantificabile și verificabile independent;
(c) sprijinul este utilizat pentru a satisface 
nevoile Uniunii în materie de securitate 
alimentară și nu creează denaturări ale 
pieței interne sau ale piețelor 
internaționale;
(d) acordarea sprijinului cuplat pentru 
venit nu conduce la rezultate comerciale 
care au un impact negativ asupra 
investițiilor în sectorul agroalimentar, a 
producției agroalimentare și a dezvoltării 
prelucrării în acest sector în țările 
partenere în curs de dezvoltare;
(e) sprijinul cuplat voluntar nu se acordă 
pentru piețe care se află în criză din cauza 
supraproducției sau a ofertei excedentare;
(f) în conformitate cu capitolul III din 
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titlul V, sprijinul pentru producția 
animalieră se acordă numai pentru 
densități de populare scăzute, în limitele 
capacității de rezistență ecologică și în 
cadrul unei densități maxime definite a 
efectivelor de animale pentru bazinul 
hidrografic respectiv, în conformitate cu 
Directiva 2000/60/CE, și este legat de 
suprafețe de furaje sau pășuni suficiente 
pentru ca producția să fie menținută fără 
mijloace de producție externe.
(g) Sprijinul cuplat voluntar se acordă 
numai beneficiarilor ale căror standarde 
de producție sunt mai ridicate decât 
standardele minime relevante în vigoare 
în materie de mediu și condiții de viață 
pentru animale.
Atunci când sunt îndeplinite condițiile 
prevăzute la literele (a)-(f), Comisia poate 
aproba sau, în coordonare cu statul 
membru respectiv, astfel cum se descrie la 
articolele 115 și 116 din prezentul 
regulament, poate ajusta variabilele 
propuse de statul membru respectiv.

Or. en

Justificare

ENVI 86 (plus ENVI 85 și ENVI 88).
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15.10.2020 A8-0200/1227

Amendamentul 1227
Bas Eickhout, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

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 31 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Fără a aduce atingere primului 
paragraf, sprijinul nu se acordă 
producției animaliere intensive. Comisia 
este împuternicită să adopte, în 
conformitate cu articolul 138, acte 
delegate de completare a prezentului 
regulament prin definirea tipurilor de 
sisteme de producție animalieră intensivă 
care nu sunt eligibile pentru sprijinul 
cuplat, excluzând în mod efectiv de la 
sprijin produsele lactate, bovinele sau 
ovinele și caprinele, în cazul în care există 
o discrepanță între numărul de hectare 
eligibile și numărul de animale. Această 
dispoziție va ține seama de practicile de 
păstorit sau de transhumanță.

Or. en

Justificare

ENVI 90
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15.10.2020 A8-0200/1228

Amendamentul 1228
Bas Eickhout, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

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 31 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Operațiunile de hrănire intensivă 
a animalelor nu sunt eligibile pentru 
sprijinul cuplat.

Or. en

Justificare

Similar poziției ENVI privind articolul 93.



AM\1216081RO.docx PE658.380v01-00

RO Unită în diversitate RO

15.10.2020 A8-0200/1229

Amendamentul 1229
Bas Eickhout, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

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 31 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Veniturile din sprijinul cuplat vor 
exclude în mod proporțional numărul de 
capete de bovine a căror destinație finală 
este vânzarea pentru activități legate de 
coride, atât prin vânzare directă, cât și 
prin intermediari.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1230

Amendamentul 1230
Bas Eickhout, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

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 39 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) sectorul culturilor de leguminoase;

Or. en


