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6.3.2013 B7-0079/107 

Amendamentul 107 

Mairead McGuinness 

în numele Grupului PPE 
 

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 – alineatul 1 – partea introductivă 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(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: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/108 

Amendamentul 108 

Mairead McGuinness 
în numele Grupului PPE 

 

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 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(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; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/109 

Amendamentul 109 

Mairead McGuinness 
în numele Grupului PPE 

 

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 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

(b) menținerea pajiștilor și a pășunilor 
permanente existente; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/110 

Amendamentul 110 

Mairead McGuinness 
în numele Grupului PPE 

 

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 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

(Nu privește versiunea în limba română.) 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/111 

Amendamentul 111 

Mairead McGuinness 
în numele Grupului PPE 

 

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 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Fără a aduce atingere alineatelor (3) și 
(4) și nici aplicării disciplinei financiare, 

reducerile lineare în conformitate cu 
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. 

(2) Fără a aduce atingere 
alineatelor (3), (4) și (4a), nici aplicării 
disciplinei financiare și nici reducerilor 
lineare în conformitate cu articolul 7, 
statele membre acordă plata menționată în 

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

Or. en 



 

AM\929514RO.doc  PE503.600v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
6.3.2013 B7-0079/112 

Amendamentul 112 

Mairead McGuinness 
în numele Grupului PPE 

 

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 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(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 cel puțin una dintre următoarele 
categorii: 

Or. en 

 
 


