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6.3.2013 B7-0079/113 

Amendamentul 113 

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 – liniuța 1 (nouă) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/114 

Amendamentul 114 

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 – liniuța 2 (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - beneficiarii plăților pentru agromediu și 
climă, stabilite în conformitate cu 
articolul 29 din Regulamentul (UE) 
nr. […] [RDR], sau 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/115 

Amendamentul 115 

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 – liniuța 3 (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - agricultorii 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. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/116 

Amendamentul 116 

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 4 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Fermierii care îndeplinesc condițiile 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în ceea 
ce privește agricultura ecologică au 
dreptul ipso facto la plata menționată în 
prezentul capitol. 

Dacă mai mult de 75 % din suprafața 
agricolă eligibilă a exploatației este 
acoperită cu pășuni sau pajiști 
permanente sau este utilizată pentru 
producția de iarbă sau de alte plante 
furajere ori este cultivată cu culturi aflate 
sub apă o mare parte a anului și dacă 
restul terenului agricol eligibil nu 
depășește 50 de hectare, agricultorii sunt 
scutiți de obligațiile prevăzute la 
articolele 30 și 32. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/117 

Amendamentul 117 

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 4 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

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. 

eliminat 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/118 

Amendamentul 118 

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 4 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Se consideră că agricultorii 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 aibă un impact cel puțin echivalent cu 
cel al practicilor relevante menționate la 
alineatul (1). 

 Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 55 
pentru a se asigura că zonele agricole 
care fac obiectul acestor scheme acoperă 
un procentaj minim din suprafața totală a 
agricultorului. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/119 

Amendamentul 119 

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 5 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (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), 
este acordată fermierilor sub forma unui 
procent din plata de bază. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/120 

Amendamentul 120 

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 5 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5b) Se conferă 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, incluzând optimizarea 
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 
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6.3.2013 B7-0079/121 

Amendamentul 121 

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 39 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) În vederea finanțării sprijinului cuplat 
facultativ, statele membre pot decide, până 
la data de 1 august a anului care precede 
primul an de implementare a sprijinului 
respectiv, să utilizeze până la 5% din 
plafonul lor național anual stabilit în anexa 
II. 

(1) În vederea finanțării sprijinului cuplat 
facultativ, statele membre pot decide, până 
la data de 1 august a anului care precede 
primul an de implementare a sprijinului 
respectiv, să utilizeze până la 10% din 
plafonul lor național anual stabilit în anexa 
II. 

Or. en 

 
 


