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6.3.2013 B7-0079/122 

Amendamentul 122 
Astrid Lulling, Michel Dantin, Mathieu Grosch, Ivo Belet, Jean-Pierre Audy, Jean-Paul 
Gauzès și alții 
 

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)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 
– 2013/2528(RSP) 

Propunere de regulament 
Articolul 36 – alineatul 5 – litera a (nouă) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (a) Prin derogare de la alineatele (1) și 
(2), statele membre pot aloca o sumă 
forfetară care nu depășește cuantumurile 
prevăzute în anexa […]; 

Or. en 



 

AM\929538RO.doc  PE503.600v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
6.3.2013 B7-0079/123 

Amendamentul 123 
Astrid Lulling, Michel Dantin, Mathieu Grosch, Ivo Belet, Jean-Pierre Audy, Jean-Paul 
Gauzès și alții 
 

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)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

Propunere de regulament 
Articolul 37 – alineatul 4 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Pe baza procentului estimat notificat de 

statele membre în temeiul alineatului (1), 
Comisia stabilește anual, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, plafonul 
corespunzător al plății menționate la 
articolul 36. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 56 alineatul (2). 

(4) Prin acte de punere în aplicare, Comisia 

stabilește anual: 

 - plafoanele corespunzătoare plății 
menționate la articolul 36 pe baza fie a 
procentului estimat, fie a procentului fix 
notificat de statele membre în temeiul 
alineatului (1); 

 - sumele prevăzute în anexa […] pe baza 
dimensiunii medii a fermei deținute de 
tineri fermieri și valoarea medie a 
drepturilor deținute de fermieri.   

 Respectivele acte de punere în aplicare se 

adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 56 

alineatul (2). 

Or. en 
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