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6.3.2013 B7-0079/104 

Amendamentul 104 

Luis Manuel Capoulas Santos 

în numele Grupului S&D 
 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0079/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 
referitoare la plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Propunere de regulament 

Considerentul 29 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (29a) Pentru a îmbunătăți calitatea 
mediului, pentru a combate schimbările 
climatice și pentru a îmbunătăți condițiile 
agronomice Comisia ar trebui să prezinte 
fără întârziere un plan strategic pentru 
asigurarea ofertei de proteine vegetale, 
ceea ce, de asemenea, va permite Uniunii 
să își reducă dependența foarte ridicată de 
sursele externe de aprovizionare. Planul 
ar trebui să prevadă cultivarea mai multor 
culturi oleoproteaginoase și leguminoase 
în temeiul politicii agricole comune și să 
încurajeze activitățile de cercetare 
agronomică în domeniul soiurilor 
adecvate și productive. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/105 

Amendamentul 105 

Luis Manuel Capoulas Santos 
în numele Grupului S&D 

 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0079/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 

referitoare la plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Propunere de regulament 

Articolul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Reducerea progresivă și plafonarea plăților Reducerea progresivă și plafonarea plăților 
de bază 

(1) Cuantumul plăților directe care 
urmează să fie acordate unui fermier în 
temeiul prezentului regulament într-un 

anumit an calendaristic se reduce după cum 
urmează:  

(1) Cuantumul plăților directe care 
urmează să fie acordate unui fermier în 
temeiul prezentului regulament într-un 

anumit an calendaristic se reduce după cum 
urmează:  

- cu 20 % în cazul tranșei de peste 150 000 
EUR și de până la 200 000 EUR;  

- cu 25 % în cazul tranșei de peste 70 000 
EUR și de până la 100 000 EUR;  

- cu 40 % în cazul tranșei de peste 200 000 
EUR și de până la 250 000 EUR;  

- cu 50 % în cazul tranșei de peste 100 00 
EUR și de până la 150 000 EUR;  

- cu 70 % în cazul tranșei de peste 250 000 
EUR și de până la 300 000 EUR;  

- cu 80 % în cazul tranșei de peste 
150 000 EUR;  

- cu 100 % în cazul tranșei de peste 
300 000 EUR;  

- pentru cuantumul total obținut după 
aplicarea acestor reduceri se stabilește 
plafonul de 200 000 EUR.  

 (1a) Alineatul (1) nu se aplică 
cooperativelor sau altor entități juridice 
care grupează mai mulți beneficiari de 
plăți directe și care primesc și 
direcționează plățile înainte de a le 
distribui în întregime membrilor lor care, 
în mod individual, intră sub incidența 
alineatului (1). 

(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) se (2) Cuantumul menționat la alineatul (1) se 
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calculează scăzând salariile plătite și 
declarate efectiv de fermier în anul 
precedent, inclusiv impozite și contribuții 

sociale aferente ocupării forței de muncă, 
din cuantumul total al plăților directe 

datorate inițial agricultorului, fără a lua în 
calcul de plățile care urmează să fie 
acordate în temeiul titlului III capitolul 2 

din prezentul regulament.  

calculează scăzând salariile plătite și 
declarate efectiv de fermier în anul 
precedent, inclusiv impozite și contribuții 

sociale aferente ocupării forței de muncă, 
precum și costuri suportate în urma 
utilizării de contractanți pentru operațiuni 
agricole specifice, din cuantumul total al 
plăților directe datorate inițial fermierului, 
fără a lua în calcul plățile care urmează să 
fie acordate în temeiul titlului III capitolul 
2 din prezentul regulament.  

 (2a) Toate cuantumurile deduse prin 
punerea în aplicare a prezentului articol 
rămân în pachetul național de plăți 
directe al statului membru prevăzut la 
anexa II. 

 Pentru fiecare an, statele membre pot 
decide să aloce cuantumurile totale 
estimate menționate la alineatul (1) 
parțial altor măsuri din pilonul I sau 
parțial unor măsuri din cadrul pilonului 
II prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 
[…/…] [RDR], mai ales cu privire la 
măsurile în domeniul inovării și măsurile 
agro-ecologice.  

(3) Statele membre se asigură că nu se 
acordă nicio plată fermierilor în cazul 
cărora s-a dovedit că, începând cu data 

publicării prezentei propuneri de 
regulament al Comisiei, au creat în mod 

artificial condițiile necesare pentru a evita 
efectele prezentului articol.  

(3) Statele membre se asigură că nu se 
acordă nicio plată fermierilor în cazul 
cărora s-a dovedit că, începând cu data 

publicării prezentei propuneri de 
regulament al Comisiei, au creat în mod 

artificial condițiile necesare pentru a evita 
efectele prezentului articol.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/106 

Amendamentul 106 

Luis Manuel Capoulas Santos 
în numele Grupului S&D 

 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0079/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 

referitoare la plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Propunere de regulament 

Articolul 29 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Norme generale Norme generale 

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază menționate 
în capitolul 1 trebuie să aplice, pe 
hectarele lor eligibile definite la articolul 
25 alineatul (2), următoarele practici 
agricole în beneficiul climei și mediului:  

(1) Fermierilor care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază menționate 
în capitolul 1 li se acordă o plată anuală 
suplimentară pentru practici agricole 
benefice climei și mediului dacă aplică, 
acolo unde este necesar, pe hectarele lor 
eligibile definite la articolul 25 
alineatul (2), următoarele practici agricole 
în beneficiul climei și mediului:  

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai 
mult de 3 hectare și nu este în întregime 
utilizat pentru producția de iarbă 
(cultivată sau spontană), nu este lăsat 
integral în pârloagă sau nu este cultivat în 
întregime cu culturi aflate sub apă o mare 
parte a anului; 

(a) diversificarea culturilor; 

(b) menținerea pajiștilor permanente 
existente în exploatațiile lor;  și 

(b) menținerea pajiștilor și a pășunilor 
permanente existente;  

(c) amenajarea unei zone de interes 
ecologic pe suprafața lor agricolă.  

(c) amenajarea unei zone de interes 
ecologic pe suprafața lor agricolă.  

(2) Fără a aduce atingere alineatelor (3) și 
(4) și nici aplicării disciplinei financiare, 
reducerile lineare în conformitate cu 

(2) Fără a aduce atingere 
alineatelor (3), (4) și (4a), nici aplicării 
disciplinei financiare, nici reducerilor 
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articolul 7 și orice reduceri și penalități 
impuse în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. […] [HZR], statele membre acordă 
plata menționată în prezentul capitol 
fermierilor care respectă acele practici 

dintre cele trei menționate la alineatul (1) 
care sunt importante pentru ei și în funcție 
de conformitatea lor cu articolele 30, 31 și 
32. 

lineare în conformitate cu articolul 7, 
statele membre acordă plata menționată în 
prezentul capitol fermierilor care respectă 

acele practici dintre cele trei menționate la 
alineatul (1), care sunt aplicabile 
exploatației lor și în funcție de 
conformitatea lor cu articolele 30, 31 și 32. 

(3) Fermierii ale căror exploatații se află 
integral sau parțial în zone care fac 
obiectul Directivei 92/43/CEE sau al 
Directivei 2009/147/CE au dreptul la plata 
menționată în prezentul capitol, cu 
condiția să aplice practicile menționate în 
prezentul capitol, în măsura în care 
practicile respective sunt compatibile, în 
exploatația în cauză, cu obiectivele 
directivelor menționate.  

(3) Fermierii au dreptul ipso facto la plata 
menționată în prezentul capitol, dacă fac 
parte din următoarele categorii: 

 - fermieri care îndeplinesc condițiile 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în ceea 
ce privește agricultura ecologică sau 

 - beneficiari ai plăților agro-ecologice și 
climă stabilite în conformitate cu articolul 
29 din Regulamentul (UE) nr. […] [RDR] 
sau 

 - fermieri ale căror exploatații se află în 
zone care fac parte din rețeaua 
Natura 2000 și care fac obiectul 
Directivelor 92/43/CEE sau 2009/147/CE. 

 Primul paragraf se aplică numai 
unităților unei exploatații care sunt 
utilizate pentru producția ecologică în 
conformitate cu articolul 11 din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007, care 
intră sub incidența măsurilor agro-
ecologice și climatice în conformitate cu 
articolul 29 din Regulamentul (UE) 
nr. [...] [RDR] sau care se află în zone 
care fac obiectul Directivelor 92/43/CEE 
sau 2009/147/CE.  

(4) Fermierii care îndeplinesc condițiile 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în ceea 

(4) Dacă mai mult de 75 % din suprafața 
agricolă eligibilă a exploatației este 
acoperită cu pășuni sau pajiști 
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ce privește agricultura ecologică au 
dreptul ipso facto la plata menționată în 
prezentul capitol.  

permanente sau este utilizată pentru 
producția de iarbă sau de alte plante 
furajere sau este cultivată cu culturi 
aflate sub apă o mare parte a anului și 
dacă restul terenului agricol eligibil nu 
depășește 50 de hectare, fermierii sunt 
scutiți de obligațiile prevăzute la 
articolele 30 și 32.  

Primul paragraf se aplică numai 
unităților unei exploatații care sunt 
utilizate pentru producția ecologică în 
conformitate cu articolul 11 din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007. 

 

 (4a) Se consideră că fermierii a căror 
exploatație este certificată în conformitate 
cu schemele naționale sau regionale de 
certificare ecologică respectă practicile 
agricole relevante menționate la 
alineatul (1), cu condiția ca aceste scheme 
să îndeplinească următoarele condiții: 

 - vizează partea exploatației fermierului 
care face obiectul practicilor relevante 
menționate la alineatul (1); și  

 - au un impact cel puțin echivalent cu 
practicile relevante menționate la 
alineatul (1). 

(5) Plata menționată la alineatul (1) se 
efectuează sub forma unei plăți anuale per 
hectar eligibil, declarat în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1), a cărei valoare se 
calculează anual prin împărțirea 
cuantumului rezultat din aplicarea 

articolului 33 alineatul (1) la numărul total 
de hectare eligibile declarate în statul 
membru în cauză în conformitate cu 

articolul 26.  

(5) Plata menționată la alineatul (1) se 
efectuează sub forma unei plăți anuale per 
hectar eligibil, declarat în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1), a cărei valoare se 
calculează anual prin împărțirea 
cuantumului rezultat din aplicarea 

articolului 33 alineatul (1) la numărul total 
de hectare eligibile declarate în statul 
membru în cauză în conformitate cu 

articolul 26.  

 (5a) Prin derogare de la alineatul (5) din 
prezentul articol, în cazul statelor membre 
care aplică articolul 22a din prezentul 
regulament, plata menționată la 
alineatul (1) din prezentul articol, care 
reprezintă 30 % din pachetul național în 
conformitate cu articolul 33 alineatul (1), 
li se acordă fermierilor sub forma unui 
procent din plata de bază. 
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 (5b) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a valida schemele de 
certificare menționate la alineatul (4a), cu 
scopul de a garanta că aceste scheme au 
un impact cel puțin echivalent cu cel al 
practicilor relevante menționate la 
alineatul (1). 

 Aceste scheme de certificare pot include 
următoarele măsuri: 

 - un plan de gestionare a substanțelor 
nutritive la nivel de exploatație; 

 - un plan de eficiență energetică la nivel 
de exploatație, inclusiv de optimizare a 
utilizării efluenților; 

 - un plan de acțiune, în domeniul 
biodiversității, inclusiv crearea sau 
menținerea unor coridoare de 
biodiversitate; 

 - un plan de gestionare a apei; 

 - acoperirea solului; 

 - combaterea integrată a dăunătorilor. 

Or. en 

 
 


