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Amendamentul 816
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
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Dacă sprijinul cuplat pentru venit 
vizează bovine sau oi și capre, statele 
membre stabilesc drept condiții de 
eligibilitate pentru sprijin cerințele de a 
identifica și înregistra animalele în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1760/2000 al Parlamentului European și 
al Consiliului32 sau, respectiv, cu 
Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al 
Consiliului33. Totuși, fără a se aduce 
atingere altor condiții de eligibilitate 
aplicabile, bovinele sau oile și caprele 
sunt considerate eligibile pentru sprijin 
dacă cerințele referitoare la identificare și 
înregistrare sunt îndeplinite până la o 
anumită dată a anului de cerere în cauză 
care urmează a fi stabilită de statele 
membre.

2. Sprijinul cuplat pentru venit poate 
fi acordat numai dacă:

(a) statul membru demonstrează că este 
singura opțiune rămasă, în special în ceea 
ce privește sistemele pastorale, în care 
sistemele de protecție a mediului sau 
plățile decuplate pot fi dificil de 
implementat din cauza bunurilor comune 
de pășunat sau a transhumanței;
(b) statul membru demonstrează 
acoperirea costurilor suplimentare 
suportate efectiv și a pierderilor de venit 
pentru a îndeplini obiectivele specifice (d), 
(e) și (f) de la articolul 6 alineatul (1).



AM\1215869RO.docx PE658.380v01-00

RO Unită în diversitate RO

_________________
32 Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem 
de identificare și înregistrare a bovinelor 
și privind etichetarea cărnii de vită și 
mânzat și a produselor din carne de vită și 
mânzat și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 820/97 al Consiliului (JO L 204, 
11.8.2000, p. 1).
33 Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al 
Consiliului din 17 decembrie 2003 de 
stabilire a unui sistem de identificare și de 
înregistrare a animalelor din speciile 
ovină și caprină și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și a 
Directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE 
(JO L 5, 9.1.2004, p. 8).
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15.10.2020 A8-0200/817

Amendamentul 817
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
Articolul 31 – alineatul 2 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.
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15.10.2020 A8-0200/818

Amendamentul 818
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
Articolul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 31a
Monitorizare

Ca parte a monitorizării coerenței politicii 
pentru dezvoltare, astfel cum este descrisă 
la articolul 119a, statele membre și 
Comisia monitorizează sprijinul cuplat 
acordat. Dacă se constată efecte negative, 
sprijinul cuplat pentru sectorul în cauză 
se întrerupe sau se reduce, după caz, 
pentru a îndeplini condițiile de mai sus. 
Comisia este împuternicită să inițieze 
dialoguri cu partenerii din țările în curs 
de dezvoltare în cazul în care acordarea 
sprijinului cuplat are un impact negativ 
asupra dezvoltării sectorului 
agroalimentar local, în vederea luării 
unor măsuri de remediere (inclusiv în 
cadrul politicii comerciale a Uniunii) 
pentru a atenua efectele negative 
existente. Dacă este necesar, Comisia este 
împuternicită să adopte, în conformitate 
cu articolul 138, acte delegate de 
completare a prezentului regulament cu 
măsuri pe care statele membre să le 
adopte în cazul acordării sprijinului 
cuplat pentru venit, cu scopul de a 
elimina efectele negative asupra 
dezvoltării sectorului agroalimentar din 
țările partenere.
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