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14.10.2020 A8-0200/776

Amendamentul 776
Pascal Canfin
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

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 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii”, din 29 
noiembrie 2017, prezintă provocările, 
obiectivele și orientările viitoarei politici 
agricole comune („PAC”) de după 2020. 
Aceste obiective includ, printre altele, 
nevoia ca PAC să fie mai orientată spre 
rezultate, să stimuleze modernizarea și 
sustenabilitatea, inclusiv sustenabilitatea 
economică, socială, de mediu și climatică a 
zonelor agricole, forestiere și rurale și să 
contribuie la reducerea sarcinii 
administrative legate de legislația Uniunii 
pentru beneficiari.

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii”, din 
29 noiembrie 2017, prezintă provocările, 
obiectivele și orientările viitoarei politici 
agricole comune („PAC”) de după 2020. 
Aceste obiective includ, printre altele, 
nevoia ca PAC să fie mai orientată spre 
rezultate și spre piață, să stimuleze 
modernizarea și sustenabilitatea, inclusiv 
sustenabilitatea economică, socială, de 
mediu și climatică a zonelor agricole, 
forestiere și rurale și să contribuie la 
reducerea sarcinii administrative legate de 
legislația Uniunii pentru beneficiari. Noua 
politică ar trebui, de asemenea, să 
reprezinte o simplificare pentru 
beneficiari, care ar trebui să aibă un venit 
adecvat. Pentru ca PAC să atingă aceste 
obiective, este extrem de important să se 
mențină același nivel de finanțare în 
cadrul financiar multianual 2021-2027 ca 
în perioada 2014-2020.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/777

Amendamentul 777
Pascal Canfin
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

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 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) PAC joacă în continuare un rol 
central în dezvoltarea zonelor rurale ale 
Uniunii Europene, iar nivelul de 
autonomie alimentară al cetățenilor 
Uniunii depinde în mare măsură de 
aceasta. Prin urmare, este necesar să se 
încerce împiedicarea abandonării treptate 
a activității agricole prin menținerea unei 
PAC puternice, care să beneficieze de un 
buget adecvat, pentru a atenua fenomenul 
depopulării zonelor rurale și pentru a 
răspunde în continuare cerințelor 
consumatorilor în ceea ce privește mediul, 
securitatea alimentară și calitatea vieții 
animalelor. Având în vedere provocările 
cărora trebuie să le facă față producătorii 
din Uniunea Europeană pentru a 
răspunde noilor cerințe de reglementare și 
unor obiective mai ambițioase în materie 
de mediu, în contextul volatilității 
prețurilor și al deschiderii mai largi a 
frontierelor pentru importurile provenind 
din țări terțe, este necesar să se mențină 
bugetul alocat PAC, cel puțin la același 
nivel cu cel alocat pentru perioada 2014-
2020.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/778

Amendamentul 778
Pascal Canfin
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

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 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a da substanță obiectivelor 
PAC stabilite la articolul 39 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE), precum și pentru a garanta că 
Uniunea face față în mod corespunzător 
celor mai recente provocări cu care se 
confruntă, este oportun să se prevadă o 
serie de obiective generale care să reflecte 
orientările prezentate în comunicarea 
privind „Viitorul sectorului alimentar și al 
agriculturii”. De asemenea, la nivelul 
Uniunii ar trebui stabilit un set de obiective 
specifice care să fie urmărite de statele 
membre prin intermediul planurilor lor 
strategice PAC. Aceste obiective specifice 
ar trebui nu doar să stabilească un 
echilibru între dimensiunile dezvoltării 
durabile, potrivit evaluării impactului, ci și 
să transpună obiectivele generale ale PAC 
în priorități mai concrete și să țină seama 
de legislația relevantă a Uniunii, în special 
în ceea ce privește clima, energia și mediul.

(11) Pentru a da substanță obiectivelor 
PAC stabilite la articolul 39 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE), protejând totodată abordarea 
comună a acestei politici, precum și pentru 
a garanta că Uniunea face față în mod 
corespunzător celor mai recente provocări 
cu care se confruntă, și angajamentele 
internaționale, este oportun să se prevadă 
o serie de obiective generale care să 
reflecte orientările prezentate în 
comunicarea privind „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii”. De asemenea, 
la nivelul Uniunii ar trebui stabilit un set de 
obiective specifice care să fie urmărite de 
statele membre prin intermediul planurilor 
lor strategice PAC. Pentru a stabili un 
echilibru între dimensiunile dezvoltării 
durabile, respectând principiile echității și 
egalității, statele membre ar trebui să aibă 
obligația de a acționa în direcția 
îndeplinirii tuturor obiectivelor specifice. 
Aceste obiective specifice ar trebui să 
transpună obiectivele generale ale PAC în 
priorități mai concrete și să țină seama de 
legislația relevantă a Uniunii, în special în 
ceea ce privește clima, energia, calitatea 
vieții animalelor și mediul.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/779

Amendamentul 779
Pascal Canfin
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

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 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În contextul unei mai puternice 
orientări spre piață a PAC, prezentată în 
comunicarea privind „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii”, expunerea la 
piață, schimbările climatice și frecvența și 
gravitatea fenomenelor meteorologice 
extreme aferente, precum și crizele sanitare 
și fitosanitare pot genera riscuri legate de 
volatilitatea prețurilor și de presiunile tot 
mai mari asupra veniturilor. Astfel, deși 
fermierii sunt cei care poartă, în definitiv, 
responsabilitatea elaborării propriilor 
strategii în cadrul propriilor ferme, ar 
trebui să se instituie un cadru robust care să 
garanteze gestionarea adecvată a riscurilor. 
În acest scop, statele membre și fermierii ar 
putea recurge la o platformă la nivelul UE 
privind gestionarea riscurilor pentru 
consolidarea capacităților, pentru a le oferi 
fermierilor instrumente financiare adecvate 
pentru investiții și acces la capital 
circulant, formare profesională, transfer de 
cunoștințe și consiliere.

(15) În contextul unei mai puternice 
orientări spre piață a PAC, prezentată în 
comunicarea privind „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii”, expunerea la 
piață, absența clauzelor de reciprocitate, 
acordurile comerciale cu țări terțe, 
schimbările climatice și frecvența și 
gravitatea fenomenelor meteorologice 
extreme aferente, precum și crizele sanitare 
și fitosanitare pot genera riscuri legate de 
volatilitatea prețurilor și de presiunile tot 
mai mari asupra veniturilor. Astfel, deși 
fermierii sunt cei care poartă, în definitiv, 
responsabilitatea elaborării propriilor 
strategii de îmbunătățire a rezilienței 
propriilor ferme, ar trebui să se instituie un 
cadru robust care să garanteze gestionarea 
adecvată a riscurilor. În acest scop, statele 
membre și fermierii ar putea recurge la o 
platformă la nivelul UE privind gestionarea 
riscurilor pentru consolidarea capacităților, 
pentru a le oferi fermierilor instrumente 
financiare adecvate pentru investiții și 
acces la capital circulant, formare 
profesională, transfer de cunoștințe și 
consiliere.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/780

Amendamentul 780
Pascal Canfin
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

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 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Stimularea îngrijirii mediului și a 
combaterii schimbărilor climatice și 
contribuția la îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii legate de mediu și climă constituie 
o prioritate extrem de importantă pentru 
viitorul agriculturii și silviculturii din 
Uniune. Așadar, structura PAC ar trebui să 
reflecte un nivel de ambiție mai ridicat în 
privința acestor obiective. Dat fiind 
modelul de performanță, acțiunile 
întreprinse pentru combaterea schimbărilor 
climatice și a degradării mediului ar trebui 
să fie orientate spre rezultate, iar articolul 
11 din TFUE ar trebui considerat, în acest 
scop, o obligație de rezultat.

(16) Sprijinirea și îmbunătățirea 
protecției mediului, a conservării 
biodiversității și a diversității genetice în 
sistemul agricol, precum și a combaterii 
schimbărilor climatice și contribuția la 
îndeplinirea obiectivelor Uniunii legate de 
mediu și climă constituie o prioritate 
extrem de importantă pentru viitorul 
agriculturii și silviculturii din Uniune. 
Așadar, structura PAC ar trebui să reflecte 
un nivel de ambiție mai ridicat în privința 
acestor obiective. Dat fiind modelul de 
performanță, acțiunile întreprinse pentru 
combaterea schimbărilor climatice și a 
degradării mediului ar trebui să fie 
orientate spre rezultate, iar articolul 11 din 
TFUE ar trebui considerat, în acest scop, o 
obligație de rezultat.

Deoarece multe zone din Uniune suferă din 
cauza unor probleme structurale cum ar fi 
lipsa oportunităților de angajare atractive, 
lipsa de personal calificat și investițiile 
insuficiente în conectivitate, infrastructuri 
și servicii esențiale, precum și din cauza 
exodului tinerilor, este fundamentală 
consolidarea structurii socioeconomice a 
zonelor respective, în conformitate cu 
Declarația de la Cork 2.0, în special prin 
crearea de locuri de muncă și reînnoirea 
generațională, prin aducerea în zonele 
rurale a locurilor de muncă și a creșterii 
economice dorite de Comisie, prin 

Deoarece multe zone din Uniune suferă din 
cauza unor probleme structurale cum ar fi 
lipsa oportunităților de angajare atractive, 
lipsa de personal calificat și investițiile 
insuficiente în conectivitate, infrastructuri 
și servicii esențiale, precum și din cauza 
exodului tinerilor, este fundamentală 
consolidarea structurii socioeconomice a 
zonelor respective, în conformitate cu 
Declarația de la Cork 2.0, în special prin 
crearea de locuri de muncă și reînnoirea 
generațională, prin aducerea în zonele 
rurale a locurilor de muncă și a creșterii 
economice dorite de Comisie, prin 
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promovarea incluziunii sociale, a reînnoirii 
generaționale și a dezvoltării de „sate 
inteligente” în mediul rural al întregii 
Europe. Astfel cum se indică în 
Comunicarea privind „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii”, noile lanțuri 
valorice rurale, cum ar fi energia din surse 
regenerabile, bioeconomia emergentă, 
economia circulară și ecoturismul, pot oferi 
zonelor rurale un bun potențial pentru 
creștere și locuri de muncă. În acest 
context, instrumentele financiare și 
utilizarea garanției InvestEU pot avea un 
rol crucial în asigurarea accesului la 
finanțare și în stimularea capacității de 
creștere a fermelor și întreprinderilor. 
Există potențial pentru ocuparea forței de 
muncă în zonele rurale pentru resortisanții 
țărilor terțe cu drept de ședere legală, ceea 
ce ar promova integrarea lor socială și 
economică, în special în cadrul strategiilor 
de dezvoltare locală plasată sub 
responsabilitatea comunității.

promovarea incluziunii sociale, a reînnoirii 
generaționale, a unei integrări mai mari a 
femeilor în economia rurală și a 
dezvoltării de „sate inteligente” în mediul 
rural al întregii Europe. Astfel cum se 
indică în Comunicarea privind „Viitorul 
sectorului alimentar și al agriculturii”, 
noile lanțuri valorice rurale, cum ar fi 
energia din surse regenerabile, 
bioeconomia emergentă, economia 
circulară și ecoturismul, pot oferi zonelor 
rurale un bun potențial pentru creștere și 
locuri de muncă, conservând totodată 
resursele naturale. În acest context, 
instrumentele financiare și utilizarea 
garanției InvestEU pot avea un rol crucial 
în asigurarea accesului la finanțare și în 
stimularea capacității de creștere a fermelor 
și întreprinderilor. Există potențial pentru 
ocuparea forței de muncă în zonele rurale 
pentru resortisanții țărilor terțe cu drept de 
ședere legală, ceea ce ar promova 
integrarea lor socială și economică, în 
special în cadrul strategiilor de dezvoltare 
locală plasată sub responsabilitatea 
comunității.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/781

Amendamentul 781
Pascal Canfin
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

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 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) PAC ar trebui să asigure în 
continuare securitatea alimentară, care ar 
trebui înțeleasă ca însemnând acces 
permanent la alimente suficiente, sigure și 
hrănitoare. Mai mult, PAC ar trebui să 
contribuie la îmbunătățirea răspunsului dat 
de agricultura Uniunii noilor exigențe 
societale referitoare la hrană și la sănătate, 
inclusiv la producția agricolă sustenabilă, 
la o alimentație mai sănătoasă, la deșeurile 
alimentare și la bunăstarea animalelor. 
PAC ar trebui să promoveze în continuare 
producția cu caracteristici specifice și 
valoroase, ajutând în același timp fermierii 
să-și ajusteze proactiv producția în funcție 
de semnalele de pe piață și de exigențele 
consumatorilor.

(17) PAC ar trebui să asigure în 
continuare securitatea alimentară, care ar 
trebui înțeleasă ca însemnând acces 
permanent la alimente suficiente, sigure, 
sănătoase și hrănitoare. Mai mult, PAC ar 
trebui să contribuie la îmbunătățirea 
răspunsului dat de agricultura Uniunii 
noilor exigențe societale referitoare la 
hrană și la sănătate, inclusiv la producția 
agricolă sustenabilă, la o alimentație mai 
sănătoasă, la deșeurile alimentare și la 
bunăstarea animalelor. PAC ar trebui să 
promoveze în continuare producția 
sustenabilă cu caracteristici specifice și 
valoroase, ajutând în același timp fermierii 
să-și ajusteze proactiv producția în funcție 
de semnalele de pe piață și de exigențele 
consumatorilor.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/782

Amendamentul 782
Pascal Canfin
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

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 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) În conformitate cu angajamentul 
privind Agenda 2030 și Acordul de la 
Paris, cu concluziile evaluării 
internaționale a cunoștințelor, științei și 
tehnologiei agricole pentru dezvoltare și 
cu recomandările raportorului special al 
ONU privind dreptul la hrană, Uniunea 
Europeană și statele sale membre ar 
trebui să treacă la un sistem european 
durabil de alimentație și agricultură. 
Calea pentru această tranziție ar trebui să 
se concentreze asupra promovării de 
practici agricole diversificate, sustenabile 
și reziliente, care contribuie la protejarea 
și punerea în valoare a resurselor 
naturale, la consolidarea ecosistemelor și 
la atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea, prin ajustarea 
producției zootehnice la capacitățile de 
încărcare ecologică, prin reducerea la 
minimum a dependenței de factorii de 
producție nesustenabili, inclusiv de 
energia bazată pe combustibili fosili, și 
prin îmbunătățirea progresivă a 
biodiversității și a calității solului.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/783

Amendamentul 783
Pascal Canfin
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

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 17 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17b) Întrucât planul de acțiune 
european „O singură sănătate” împotriva 
rezistenței la antimicrobiene consideră că 
vaccinarea constituie o intervenție în 
materie de sănătate publică pentru o 
combatere a RAM eficientă din punctul 
de vedere al costurilor, însă costurile 
relativ mai ridicate ale diagnosticării, 
alternativelor antimicrobiene și vaccinării 
în raport cu antibioticele convenționale 
constituie un obstacol în calea extinderii 
vaccinării animalelor.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/784

Amendamentul 784
Pascal Canfin
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

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 17 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17c) Pentru a îndeplini obiectivele de 
mediu ale PAC, dar și cerințele societale 
în ceea ce privește creșterea siguranței 
alimentare, trebuie promovată utilizarea 
produselor fertilizante cu niveluri foarte 
scăzute de metale grele.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/785

Amendamentul 785
Pascal Canfin
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

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 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Având ca bază sistemul precedent 
al ecocondiționalității implementat până în 
2020, sistemul noii condiționalități leagă 
primirea integrală a sprijinului PAC de 
respectarea de către beneficiari a 
standardelor de bază referitoare la mediu, 
schimbările climatice, sănătatea publică, 
sănătatea animalelor, sănătatea plantelor și 
bunăstarea animalelor. Standardele de bază 
cuprind, într-o formă simplificată, o listă 
de cerințe legale în materie de gestionare 
(SMR) și standarde privind bunele condiții 
agricole și de mediu ale terenurilor 
(GAEC). Aceste standarde de bază ar 
trebui să țină seama într-o mai mare 
măsură de provocările legate de mediu și 
climă și de noua componentă de mediu a 
arhitecturii PAC, atingând astfel nivelul 
superior de ambiție în ceea ce privește 
mediul și clima anunțat de Comisie în 
comunicarea sa privind „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii” și în cadrul 
financiar multianual (CMF). 
Condiționalitatea are menirea de a 
contribui la dezvoltarea unei agriculturi 
sustenabile, printr-o sensibilizare mai 
puternică a beneficiarilor în legătură cu 
necesitatea respectării standardelor de 
bază. De asemenea, condiționalitatea 
vizează să ofere o contribuție pentru ca 
PAC să devină mai compatibilă cu 
așteptările societății, prin îmbunătățirea 

(21) Având ca bază sistemul precedent 
al ecocondiționalității implementat până 
în 2020, sistemul noii condiționalități leagă 
primirea integrală a sprijinului PAC de 
respectarea de către beneficiari a 
standardelor de bază referitoare la mediu, 
schimbările climatice, sănătatea publică, 
sănătatea animalelor, sănătatea plantelor și 
bunăstarea animalelor. Standardele de bază 
cuprind, într-o formă simplificată, o listă 
de cerințe legale în materie de gestionare 
(SMR) și standarde privind bunele condiții 
agricole și de mediu ale terenurilor 
(GAEC). Aceste standarde de bază ar 
trebui să țină seama într-o mai mare 
măsură de provocările legate de mediu și 
climă și de noua componentă de mediu a 
arhitecturii PAC, atingând astfel nivelul 
superior de ambiție în ceea ce privește 
mediul și clima anunțat de Comisie în 
comunicarea sa privind „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii” și în cadrul 
financiar multianual (CMF). 
Condiționalitatea are menirea de a 
contribui la dezvoltarea unei agriculturi 
sustenabile, printr-o sensibilizare mai 
puternică a beneficiarilor în legătură cu 
necesitatea respectării standardelor de 
bază. Beneficiarii ar trebui, de asemenea, 
să fie compensați în mod adecvat pentru 
respectarea acestor standarde. De 
asemenea, condiționalitatea vizează să 
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coerenței dintre politica agricolă comună și 
obiectivele privind mediul, sănătatea 
publică, sănătatea animalelor, sănătatea 
plantelor și bunăstarea animalelor. 
Condiționalitatea ar trebui să fie o parte 
integrantă a componentei de mediu a 
arhitecturii PAC, ca element al nivelului de 
bază pe care se sprijină angajamente mai 
ambițioase în materie de mediu și climă, și 
ar trebui aplicată în mod exhaustiv în 
întreaga Uniune. În ceea ce privește 
fermierii care nu îndeplinesc cerințele 
respective, statele membre ar trebui să se 
asigure că se aplică sancțiuni 
proporționate, eficace și disuasive în 
conformitate cu [Regulamentul HZR].

ofere o contribuție pentru ca PAC să 
devină mai compatibilă cu așteptările 
societății, prin îmbunătățirea coerenței 
dintre politica agricolă comună și 
obiectivele privind mediul, sănătatea 
publică, sănătatea animalelor, sănătatea 
plantelor și bunăstarea animalelor. 
Condiționalitatea ar trebui să fie o parte 
integrantă a componentei de mediu a 
arhitecturii PAC, ca element al nivelului de 
bază pe care se sprijină angajamente mai 
ambițioase în materie de mediu și climă, și 
ar trebui aplicată în mod exhaustiv în 
întreaga Uniune. În ceea ce privește 
fermierii care nu îndeplinesc cerințele 
respective, statele membre ar trebui să se 
asigure că se aplică sancțiuni 
proporționate, eficace și disuasive în 
conformitate cu [Regulamentul HZR].
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