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6.3.2013 B7-0079/139 

Amendamentul 139 
Sandra Kalniete, Joseph Daul, Albert Deß, Michel Dantin, Jarosław Kalinowski 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 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP) 

Propunere de regulament 
Considerentul 21 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică 
și perioadei următoare de ajustare 
acordate fermierilor, a devenit tot mai 
dificil să se justifice prezența unor 
diferențe individuale semnificative în ceea 
ce privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor 
istorice. Prin urmare, sprijinul direct 
pentru venit trebuie să fie distribuit mai 
echitabil între statele membre, prin 
reducerea legăturii cu referințele istorice 
și având în vedere contextul general al 
bugetului Uniunii. Pentru a se asigura o 
repartizare mai egală a sprijinului direct, 
ținându-se totodată seama de diferențele 
care persistă în ceea ce privește nivelul 
salariilor și costurile de producție, 
nivelurile sprijinului direct pe hectar 
trebuie să fie ajustate progresiv. În 
perioada în cauză, toate statele membre 
care acordă plăți directe sub nivelul de 
90% din media UE trebuie să elimine o 
treime din decalajul dintre nivelul lor 
actual și acest nivel. Această convergență 
trebuie să fie finanțată proporțional de 
către toate statele membre care acordă 
plăți directe peste media Uniunii. În plus, 
toate drepturile la plată activate în 2019 
într-un stat membru sau într-o regiune 

(21) Pe lângă convergența sprijinului la 
nivel național și regional, ar trebui să se 
adapteze și pachetele naționale de plăți 
directe pentru ca statele membre în cazul 
cărora plățile directe pe hectar se situează 
sub nivelul de 70 % din media Uniunii să 
reducă cu 30 % propriul decalaj în raport 
cu media UE. Pentru statele membre în 
cazul cărora plățile directe sunt cuprinse 
între 70 %-80 % din media UE, decalajul 
ar trebui să fie redus cu 25 % și pentru 
statele membre în cazul cărora plățile 
directe sunt de peste 80 % din media 
respectivă, decalajul ar trebui să fie redus 
cu 10 %. După aplicarea acestor 
mecanisme, niciun stat membru nu ar 
trebui să primească sprijin sub nivelul de 
55 % din media Uniunii în 2014, respectiv 
75 % din media Uniunii în 2019. Pentru 
statele membre în cazul cărora nivelul 
sprijinului este peste media Uniunii, 
efortul acestora de convergență nu ar 
trebui să conducă la o scădere sub media 
respectivă. Această convergență ar trebui 
să fie finanțată proporțional de către toate 
statele membre în cazul cărora plățile 
directe se situează peste media Uniunii. 
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trebuie să aibă o valoare unitară 
uniformă, ca urmare a convergenței către 
această valoare care trebuie obținută prin 
măsuri lineare în cursul perioadei de 
tranziție. Cu toate acestea, pentru a se 
evita consecințele financiare 
perturbatoare pentru fermieri, statele 
membre care au utilizat schema de plată 
unică și în special modelul istoric, trebuie 
autorizate ca, la calcularea valorii 
drepturilor la plată în primul an de 
aplicare a noii scheme, să țină seama, 
parțial, de factori istorici. Dezbaterea 
privind următorul cadru financiar 
multianual pentru perioada care începe în 
2021 trebuie să axeze, de asemenea, 
asupra obiectivului de convergență totală 
prin distribuirea în mod egal a sprijinului 
direct în întreaga Uniune Europeană pe 
durata perioadei respective. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/140 

Amendamentul 140 
Martin Häusling 
în numele Grupului Verts/ALE 
Janusz Wojciechowski 
 
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 9 – alineatul 1 – litera ba (nouă) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) Statele membre pot, în plus, să 
excludă suprafețele pe care se cultivă 
OMG. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/141 

Amendamentul 141 
Martin Häusling 
în numele Grupului Verts/ALE 
 
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 6 – alineatul 2 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) În conformitate cu sistemele 
constituționale proprii, statele membre pot 
pune în aplicare la nivel regional 
dispozițiile pertinente prevăzute de 
prezentul regulament. În acest caz, statele 
membre definesc regiunile în 
conformitate cu criterii obiective și 
nediscriminatorii și repartizează plafonul 
național între regiuni. De asemenea, 
statele membre pot lua toate deciziile 
menționate în prezentul regulament la 
nivel regional și pot aplica în cazul 
plafoanelor regionale dispozițiile 
financiare menționate la articolele 33, 35, 
37, 39 și 51, precum și mecanismul de 
flexibilitate menționat la articolul 14. În 
plus, statele membre pot decide 
constituirea unor rezerve regionale în 
vederea aplicării dispozițiilor prevăzute la 
articolul 23. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/142 

Amendamentul 142 
Martin Häusling, José Bové 
în numele Grupului Verts/ALE 
Corinne Lepage 
 
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 – alineatul 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(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 10 % în cazul tranșei de peste 25 000 
EUR și de până la 50 000 EUR;  

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

–  cu 20 % în cazul tranșei de peste 50 000 
EUR și de până la 75 000 EUR;  

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

–  cu 30 % în cazul tranșei de peste 75 000 
EUR și de până la 100 000 EUR;  

–  cu 100 % în cazul tranșei de peste 
300 000 EUR. 

–  cu 100 % în cazul tranșei de peste 
100 000 EUR. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/143 

Amendamentul 143 
Martin Häusling 
în numele Grupului Verts/ALE 
 
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 14 – alineatul 1 – paragraful 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Înainte de 1 august 2013, statele membre 
pot decide să pună la dispoziție, sub formă 
de sprijin suplimentar pentru măsurile din 
cadrul programelor de dezvoltare rurală 
finanțate din FEADR în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. […] [RDR], până 
la 10 % din plafoanele lor naționale anuale 
pentru anii calendaristici 2014-2019, 
prevăzute în anexa II la prezentul 
regulament. Ca urmare, cuantumul 
corespunzător nu mai este disponibil pentru 
acordarea plăților directe. 

Înainte de 1 august 2013, statele membre 
pot decide să pună la dispoziție, sub formă 
de sprijin suplimentar pentru măsurile din 
cadrul programelor de dezvoltare rurală 
finanțate din FEADR în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. […] [RDR], până 
la 20 % din plafoanele lor naționale anuale 
pentru anii calendaristici 2014-2019, 
prevăzute în anexa II la prezentul 
regulament. Ca urmare, cuantumul 
corespunzător nu mai este disponibil pentru 
acordarea plăților directe. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/144 

Amendamentul 144 
Martin Häusling 
în numele Grupului Verts/ALE 
 
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 14 – alineatul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Înainte de 1 august 2013, Bulgaria, 
Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, 
Polonia, Portugalia, România, Slovacia, 
Spania, Suedia și Regatul Unit pot decide 
să pună la dispoziție, sub formă de plăți 
directe în temeiul prezentului regulament, 
până la 5% din cuantumul alocat pentru 
sprijinirea măsurilor din cadrul 
programelor de dezvoltare rurală 
finanțate din FEADR în perioada 2015-
2020, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR]. Prin 
urmare, cuantumul corespunzător nu mai 
este disponibil pentru măsuri de sprijin în 
cadrul programelor de dezvoltare rurală. 

eliminat 

Decizia la care se face referire la primul 
paragraf trebuie notificată Comisiei până 
la data menționată la paragraful 
respectiv. 

 

Procentul notificat în conformitate cu al 
doilea paragraf este același pentru anii 
menționați la alineatul (1) primul 
paragraf. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/145 

Amendamentul 145 
Martin Häusling 
în numele Grupului Verts/ALE 
 
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 28 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 CAPITOLUL 1a 

 PLĂȚI COMPLEMENTARE PENTRU 
PRIMELE HECTARE 

 Articolul 28a 

 Norme generale 

 Statele membre stabilesc numărul 
primelor hectare eligibile în temeiul 
acestei dispoziții, care corespunde 
numărului de drepturi la plată activate de 
fermier în conformitate cu articolul 26 
alineatul (1) și care nu poate depăși o 
limită egală cu suprafața medie a 
exploatațiilor agricole din statul membru 
în cauză. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/146 

Amendamentul 146 
Martin Häusling 
în numele Grupului Verts/ALE 
 
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) Fermierii ale căror terenuri agricole 
depășesc 10 hectare și 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: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/147 

Amendamentul 147 
Martin Häusling 
în numele Grupului Verts/ALE 
 
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) rotația culturilor; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/148 

Amendamentul 148 
Martin Häusling 
în numele Grupului Verts/ALE 
 
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 permanente și a 
pășunilor permanente existente în 
exploatațiile lor; și 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/149 

Amendamentul 149 
Martin Häusling, José Bové 
în numele Grupului Verts/ALE 
 
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 30 – titlu 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Diversificarea culturilor Rotația culturilor 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/150 

Amendamentul 150 
Martin Häusling, José Bové 
în numele Grupului Verts/ALE 
 
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 30 – alineatul 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (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, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5% din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70% din terenul arabil. 

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 10 hectare și nu este 
acoperit cu pășune (cultivată sau spontană), 
nu este lăsat în pârloagă sau nu este 
cultivat cu culturi permanente aflate sub 
apă o mare parte a anului, suprafața arabilă 
trebuie cultivată cu trei culturi, prin 
rotație, timp de trei ani consecutivi. O 
plantă care fixează azotul va face parte 
din procesul de rotație a culturilor. 
Cultivarea plantelor care fixează azotul 
poate fi extinsă. 

Or. en 

 
 


