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16.10.2020 A8-0200/1343

Amendamentul 1343
Bas Eickhout, Martin Häusling, Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, 
Caroline Roose, Thomas Waitz, Yannick Jadot, Marie Toussaint, Sylwia Spurek, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Manuela 
Ripa, Saskia Bricmont, Sarah Wiener, Jordi Solé, Diana Riba i Giner
în numele Grupului Verts/ALE
Michal Wiezik, Marisa Matias, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig, 
Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, 
Mick Wallace, Clare Daly, Mario Furore, Younous Omarjee, Manuel Bompard

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 3 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) „operațiune de hrănire 
concentrată a animalelor” înseamnă o 
exploatație de creștere a animalelor 
specializată în creșterea animalelor la o 
densitate care depășește densitatea 
permisă în raport cu suprafața și 
resursele naturale disponibile sau care 
depășește capacitatea de încărcare a 
exploatației, sau, în cazul bovinelor și al 
rumegătoarelor, o astfel de exploatație 
unde animalele nu au acces la pășunat 
sau care nu dispune de suprafața 
adecvată de hectare de pășuni sau pajiști 
pentru a sprijini pășunatul;

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1344

Amendamentul 1344
Bas Eickhout, Martin Häusling, Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, 
Caroline Roose, Thomas Waitz, Yannick Jadot, Marie Toussaint, Sylwia Spurek, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Manuela 
Ripa, Saskia Bricmont, Sarah Wiener, Jordi Solé, Diana Riba i Giner
în numele Grupului Verts/ALE
Marisa Matias, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig, Anja Hazekamp, 
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Mick Wallace, Clare 
Daly, Manuel Bompard, Mario Furore, Younous Omarjee, Pascal Durand, Chrysoula 
Zacharopoulou

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 11 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre includ în propriile 
planuri strategice PAC un sistem de 
condiționalitate în temeiul căruia se 
impune o sancțiune administrativă 
beneficiarilor care primesc plățile directe 
prevăzute în capitolul II din prezentul titlu 
sau prima anuală prevăzută la articolele 65, 
66 și 67 și care nu îndeplinesc cerințele 
legale în materie de gestionare prevăzute în 
legislația Uniunii și nu respectă standardele 
privind bunele condiții agricole și de mediu 
ale terenurilor stabilite în planurile 
strategice PAC, enumerate în anexa III, în 
ceea ce privește următoarele domenii 
specifice:

1. Statele membre includ în propriile 
planuri strategice PAC un sistem de 
condiționalitate în temeiul căruia se 
impune o sancțiune administrativă 
beneficiarilor care primesc plățile directe 
prevăzute în capitolul II din prezentul titlu 
sau prima anuală prevăzută la articolele 65, 
66 și 67 și care nu îndeplinesc cerințele 
legale în materie de gestionare prevăzute în 
legislația Uniunii și nu respectă standardele 
privind bunele condiții agricole și de mediu 
ale terenurilor stabilite în planurile 
strategice PAC, enumerate în anexa III, 
precum și în anexa XIa privind 
bunăstarea animală, în ceea ce privește 
următoarele domenii specifice:

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1345

Amendamentul 1345
Bas Eickhout, Martin Häusling, Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, 
Caroline Roose, Thomas Waitz, Yannick Jadot, Marie Toussaint, Sylwia Spurek, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Manuela 
Ripa, Saskia Bricmont, Sarah Wiener, Jordi Solé, Diana Riba i Giner
în numele Grupului Verts/ALE
Marisa Matias, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig, Anja Hazekamp, 
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Mick Wallace, Clare 
Daly, Manuel Bompard, Mario Furore, Younous Omarjee, Pascal Durand

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 11 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Pentru a respecta SMR 2 și 
Directiva 91/676/CEE a Consiliului, 
statele membre asigură o densitate 
animală la nivel de fermă și la nivel 
regional care nu depășește limita de 
170 kg de azot la hectar, astfel cum se 
specifică în directiva respectivă.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1346

Amendamentul 1346
Bas Eickhout, Martin Häusling, Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, 
Caroline Roose, Thomas Waitz, Yannick Jadot, Marie Toussaint, Sylwia Spurek, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Manuela 
Ripa, Saskia Bricmont, Sarah Wiener, Jordi Solé, Diana Riba i Giner
în numele Grupului Verts/ALE
Marisa Matias, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig, Anja Hazekamp, 
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Mick Wallace, Clare 
Daly, Manuel Bompard, Mario Furore, Younous Omarjee, Pascal Durand

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 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Pentru a respecta SMR 2 și Directiva 
91/676/CEE a Consiliului, statele membre 
asigură o densitate animală la nivel de 
fermă și la nivel regional care nu 
depășește limita de 170 kg de azot la 
hectar, astfel cum se specifică în directiva 
respectivă.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1347

Amendamentul 1347
Bas Eickhout, Martin Häusling, Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, 
Caroline Roose, Thomas Waitz, Yannick Jadot, Marie Toussaint, Sylwia Spurek, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Manuela 
Ripa, Saskia Bricmont, Sarah Wiener, Jordi Solé, Diana Riba i Giner
în numele Grupului Verts/ALE
Marisa Matias, José Gusmão, Silvia Modig, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Ignazio 
Corrao, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Mario Furore, Younous Omarjee, Manuel 
Bompard, Catherine Chabaud, Pascal Durand, Chrysoula Zacharopoulou, Carles 
Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i Oliveres, Clara Ponsatí Obiols, Mohammed 
Chahim

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 17 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Calcularea sprijinului de bază 
pentru venit nu include proporția 
suprafețelor dedicate pășunilor sau 
cultivării de furaje sau de alte surse de 
hrană pentru animalele a căror destinație 
finală este vânzarea, atât directă, cât și 
prin intermediari, pentru activități legate 
de coride.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1348

Amendamentul 1348
Bas Eickhout, Martin Häusling, Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, 
Caroline Roose, Thomas Waitz, Yannick Jadot, Marie Toussaint, Sylwia Spurek, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Manuela 
Ripa, Saskia Bricmont, Sarah Wiener, Jordi Solé, Diana Riba i Giner
în numele Grupului Verts/ALE
Marisa Matias, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig, Anja Hazekamp, 
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Mick Wallace, Clare 
Daly, Manuel Bompard, Mario Furore, Younous Omarjee

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 17 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. Venitul din plățile de bază nu 
include operațiunile de hrănire intensivă 
a animalelor.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1349

Amendamentul 1349
Bas Eickhout, Martin Häusling, Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, 
Caroline Roose, Thomas Waitz, Yannick Jadot, Marie Toussaint, Sylwia Spurek, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Manuela 
Ripa, Saskia Bricmont, Sarah Wiener, Jordi Solé, Diana Riba i Giner
în numele Grupului Verts/ALE
Marisa Matias, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig, Anja Hazekamp, 
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Mick Wallace, Clare 
Daly, Manuel Bompard, Mario Furore, Younous Omarjee, Pascal Durand, Chrysoula 
Zacharopoulou

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 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28a
Programe pentru asigurarea unor condiții 

de viață decente pentru animale
1. Statele membre stabilesc programe 
voluntare pentru asigurarea unor condiții 
de viață decente pentru animale 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 condițiile de viață ale animalelor 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) litera 
(i).
2. În acest 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.
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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 
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 
extinderii 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.
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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 
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.
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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 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, în 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 asigurarea unor condiții de viață 
decente pentru animale 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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16.10.2020 A8-0200/1350

Amendamentul 1350
Bas Eickhout, Martin Häusling, Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, 
Caroline Roose, Thomas Waitz, Yannick Jadot, Marie Toussaint, Sylwia Spurek, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Manuela 
Ripa, Saskia Bricmont, Sarah Wiener, Jordi Solé, Diana Riba i Giner
în numele Grupului Verts/ALE
Michal Wiezik, Marisa Matias, José Gusmão, Silvia Modig, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Mick Wallace, Clare Daly, 
Mario Furore, Younous Omarjee

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. 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 folosit 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 
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supraproducției sau a ofertei excedentare;
(f) În conformitate cu capitolul III din 
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 
resurse 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.
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, poate ajusta 
variabilele propuse de statul membru 
respectiv.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1351

Amendamentul 1351
Bas Eickhout, Martin Häusling, Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, 
Caroline Roose, Thomas Waitz, Yannick Jadot, Marie Toussaint, Sylwia Spurek, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Manuela 
Ripa, Saskia Bricmont, Sarah Wiener, Jordi Solé, Diana Riba i Giner
în numele Grupului Verts/ALE
Michal Wiezik, Marisa Matias, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig, 
Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, 
Mick Wallace, Clare Daly, Mario Furore, Younous Omarjee

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 alineatului 
(1) 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 alineat va ține seama de 
practicile de păstorit sau de 
transhumanță.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1352

Amendamentul 1352
Bas Eickhout, Martin Häusling, Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, 
Caroline Roose, Thomas Waitz, Yannick Jadot, Marie Toussaint, Sylwia Spurek, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Manuela 
Ripa, Saskia Bricmont, Sarah Wiener, Jordi Solé, Diana Riba i Giner
în numele Grupului Verts/ALE
Michal Wiezik, Marisa Matias, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig, 
Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, 
Mick Wallace, Clare Daly, Manuel Bompard, Mario Furore, Younous Omarjee

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.
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