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Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1c. ia act de declarațiile Comisiei anexate 
la prezenta rezoluție;

Or. en

Spre informare, declarațiile au următorul conținut:

Declarația Comisiei referitoare la normele de comercializare a uleiului de 
măsline

Comisia ia notă de acordul politic dintre Parlament și Consiliu cu privire la amendamentul 106 al 
Parlamentului, prin care se introduce un nou articol, și anume articolul 167a, în Regulamentul 
privind OCP, referitor la sectorul uleiului de măsline. Comisia ia notă de faptul că acest 
amendament convenit de Parlament și de Consiliu nu este în conformitate cu principiul continuității 
normelor actuale care guvernează Regulamentul de tranziție, este un amendament de fond și a fost 
inclus de colegiuitori fără efectuarea unei evaluări a impactului conform dispozițiilor de la 
punctul 15 din Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare. Comisia reamintește 
angajamentul său de a menține o concurență efectivă în sectorul agricol și de a îndeplini integral 
obiectivele PAC prevăzute la articolul 39 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Declarația Comisiei referitoare la plățile ANC 

Comisia ia notă de acordul dintre colegiuitori cu privire la faptul că fondurile ERI, atunci când 
sunt integrate în FEADR, pot fi utilizate pentru a finanța plăți pentru zonele care se confruntă 
cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (plăți ANC). 

Comisia și-a exprimat deja motivele de îngrijorare cu privire la contribuția limitată a plăților 
ANC la obiectivele climatice și de mediu, având în vedere că fermierii nu trebuie să efectueze 
nicio practică specifică pentru a primi plata. Din acest motiv, includerea plăților ANC în cadrul 
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părții fondurilor ERI care este dedicată contribuției la obiectivele climatice și de mediu nu ar 
trebui luată în considerare ca un precedent în cadrul negocierilor privind viitoarea PAC. 


