
 

AM\929547RO.doc  PE503.600v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

6.3.2013 B7-0079/151 

Amendamentul 151 
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)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 
– 2013/2528(RSP) 

Propunere de regulament 
Articolul 30 – alineatul 1 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Prin derogare de la dispozițiile 
alineatului (1), în zonele în care condițiile 
agronomice nu permit acest lucru, 
normele referitoare la rotația culturilor 
pot fi adaptate, pe baza unei aprobări din 
partea Comisiei. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/152 

Amendamentul 152 
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)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 
– 2013/2528(RSP) 

Propunere de regulament 
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Fermierii mențin ca pajiște permanentă 
suprafețele din exploatațiile lor declarate ca 
atare în cererea depusă în temeiul 
articolului 74 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX (HZ) pentru 
anul de cerere 2014, denumite în 
continuare „suprafețe de referință cu pajiști 
permanente”. 

Fermierii mențin ca pajiște permanentă și 
pășune permanentă suprafețele din 
exploatațiile lor declarate ca atare în 
cererea depusă în temeiul articolului 74 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 
XXX (HZ) pentru anul de cerere 2014, 
denumite în continuare „suprafețe de 
referință cu pajiști permanente și pășuni 
permanente”. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/153 

Amendamentul 153 
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)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 
– 2013/2528(RSP) 

Propunere de regulament 
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Suprafețele de referință cu pajiști 
permanente trebuie mărite în cazul în care 
fermierul are obligația să reconvertească 
suprafețele în pajiști permanente în 2014 
și/sau în 2015, în conformitate cu articolul 
93 din Regulamentul (UE) nr. […] HZR. 

Suprafețele de referință cu pajiști 
permanente și pășuni permanente sunt 
mărite în cazul în care fermierul are 
obligația să reconvertească suprafețele în 
pajiști permanente și pășuni permanente 
în 2014 și/sau în 2015, în conformitate cu 
articolul 93 din Regulamentul (UE) nr. […] 
HZR. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/154 

Amendamentul 154 
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)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 
– 2013/2528(RSP) 

Propunere de regulament 
Articolul 31 – alineatul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Fermierii trebuie autorizați să 
convertească cel mult 5 % din suprafețele 
lor de referință cu pajiști permanente. 
Limita respectivă nu se aplică în caz de 
forță majoră sau în circumstanțe 
excepționale. 

(2) Se autorizează convertirea a cel mult 
5 % din suprafețele de referință cu pajiști 
permanente și pășuni permanente, cu 
excepția solurilor bogate în carbon, a 
zonelor umede și a pajiștilor și a pășunilor 
seminaturale. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/155 

Amendamentul 155 
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)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 
– 2013/2528(RSP) 

Propunere de regulament 
Articolul 31 – alineatul 3 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor de referință cu 
pajiști permanente, în conformitate cu 
alineatul (1) primul paragraf, reînnoirea 
pajiștilor permanente, reconversia 
suprafeței agricole în pajiști permanente în 
cazul în care este depășită reducerea 
autorizată menționată la alineatul (2) , 
precum și modificarea suprafețelor de 
referință cu pajiști permanente în cazul 
transferării terenurilor. 

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor de referință cu 
pajiști permanente și pășuni permanente, 
în conformitate cu alineatul (1) primul 
paragraf, reînnoirea pajiștilor permanente 
și a pășunilor permanente, reconversia 
suprafeței agricole în pajiști permanente și 
pășuni permanente în cazul în care este 
depășită reducerea autorizată menționată la 
alineatul (2) , precum și modificarea 
suprafețelor de referință cu pajiști 
permanente și pășuni permanente în cazul 
transferării terenurilor. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/156 

Amendamentul 156 
Ulrike Rodust, Matthias Groote, Peter Jahr, Britta Reimers, Göran Färm, Martin 
Häusling 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 
Considerentul 38 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(38) Trebuie instituită o schemă simplă și 
specifică destinată micilor fermieri pentru a 
reduce costurile administrative aferente 
gestionării și controlării sprijinului direct. 
În acest scop, trebuie instituită o plată 
forfetară care să înlocuiască toate plățile 
directe. Trebuie introduse norme care să 
prevadă simplificarea formalităților, printre 
altele prin reducerea obligațiilor impuse 
micilor fermieri, cum sunt cele legate de 
depunerea cererilor pentru sprijin, de 
practicile agricole benefice pentru climă și 
mediu, de ecocondiționalitate și de 
controale, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR], fără a 
periclita atingerea obiectivelor generale 
ale reformei, înțelegându-se că legislația 
Uniunii, astfel cum este menționată în 
anexa II la Regulamentul (UE) nr. […] 
[HZR], se aplică micilor fermieri. 
Obiectivul schemei respective trebuie să fie 
sprijinirea structurii agricole existente a 
fermelor mici din Uniune, fără a împiedica 
dezvoltarea spre structuri mai competitive. 
Din acest motiv, accesul la schemă trebuie 
limitat la exploatațiile existente. 

(38) Trebuie instituită o schemă simplă și 
specifică destinată micilor fermieri pentru a 
reduce costurile administrative aferente 
gestionării și controlării sprijinului direct. 
În acest scop, trebuie instituită o plată 
forfetară care să înlocuiască toate plățile 
directe. Trebuie introduse norme care să 
prevadă simplificarea formalităților, printre 
altele prin reducerea obligațiilor impuse 
micilor fermieri, cum sunt cele legate de 
depunerea cererilor pentru sprijin și de 
practicile agricole benefice pentru climă și 
mediu, fără a periclita atingerea 
obiectivelor generale ale reformei. 
Ecocondiționalitatea și controalele, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
[…] [HZR], înțelegându-se că legislația 
Uniunii, astfel cum este menționată în 
anexa II la Regulamentul (UE) nr. […] 
[HZR], se aplică micilor fermieri. 
Obiectivul schemei respective trebuie să fie 
sprijinirea structurii agricole existente a 
fermelor mici din Uniune, fără a împiedica 
dezvoltarea spre structuri mai competitive. 
Din acest motiv, accesul la schemă trebuie 
limitat la exploatațiile existente. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/157 

Amendamentul 157 
Dan Jørgensen, Ulrike Rodust, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrea Zanoni, Sirpa 
Pietikäinen 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 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) 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:  

(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;  

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

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

(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) și 
(4) și nici aplicării disciplinei financiare, 
reducerile lineare în conformitate cu 
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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. 

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. 

(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 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.  

(4)  (4) 

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.  

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.  

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.  

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) Fermierii care respectă 
angajamentele asumate în conformitate 
cu articolul 39 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 sau cu 
articolul 29 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. […] [RDP] sau a 
căror exploatație este certificată în cadrul 
schemelor de certificare ecologică 
naționale sau regionale se consideră că 
respectă una sau mai multe dintre 
practicile agricole aferente menționate la 
alineatul (1) cu condiția ca aceste 
angajamente și schemele de certificare 
ecologică să îndeplinească următoarele 
condiții: 
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 (a) vizează întreaga parte a exploatației 
fermierului care face obiectul 
practicii/practicilor aferente menționate la 
alineatul (1); 

 (b) sunt de același tip ca practicile 
menționate la alineatul (1) și 

 (c) depășesc practicile menționate la 
alineatul (1) din punctul de vedere al 
ambițiilor legate de climă și mediu. 

(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.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/158 

Amendamentul 158 
Dan Jørgensen, Ulrike Rodust, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrea Zanoni, Sirpa 
Pietikäinen 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 30 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Diversificarea culturilor Rotația culturilor 

(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.  

 (1a) Prin derogare de la dispozițiile 
alineatului (1), în zonele în care condițiile 
agronomice nu permit acest lucru, 
normele referitoare la rotația culturilor 
pot fi adaptate, pe baza unei aprobări din 
partea Comisiei.  

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să stabilească 
definiția termenului „cultură” și normele 
privind aplicarea calculării precise a 
ponderii diferitelor culturi. 

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să stabilească 
definiția termenului „cultură” și normele 
privind aplicarea calculării precise a 
ponderii diferitelor culturi.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/159 

Amendamentul 159 
Dan Jørgensen, Ulrike Rodust, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrea Zanoni, Sirpa 
Pietikäinen 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 31 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Pajiștile permanente Pajiștile permanente și pășunile 
permanente 

(1) Fermierii mențin ca pajiște permanentă 
suprafețele din exploatațiile lor declarate ca 
atare în cererea depusă în temeiul 
articolului 74 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX (HZ) pentru 
anul de cerere 2014, denumite în 
continuare „suprafețe de referință cu pajiști 
permanente”. 

(1) Fermierii mențin ca pajiște permanentă 
și pășune permanentă suprafețele din 
exploatațiile lor declarate ca atare în 
cererea depusă în temeiul articolului 74 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 
XXX (HZ) pentru anul de cerere 2014, 
denumite în continuare „suprafețe de 
referință cu pajiști permanente și pășuni 
permanente”.  

Suprafețele de referință cu pajiști 
permanente trebuie mărite în cazul în care 
fermierul are obligația să reconvertească 
suprafețele în pajiști permanente în 2014 
și/sau în 2015, în conformitate cu articolul 
93 din Regulamentul (UE) nr. […] HZR.  

Suprafețele de referință cu pajiști 
permanente și pășuni permanente sunt 
mărite în cazul în care fermierul are 
obligația să reconvertească suprafețele în 
pajiști permanente și pășuni permanente 
în 2014 și/sau în 2015, în conformitate cu 
articolul 93 din Regulamentul (UE) nr. […] 
HZR.  

(2) Fermierii trebuie autorizați să 
convertească cel mult 5 % din suprafețele 
lor de referință cu pajiști permanente. 
Limita respectivă nu se aplică în caz de 
forță majoră sau în circumstanțe 
excepționale.  

(2) Se autorizează convertirea a cel mult 
5 % din suprafețele de referință cu pajiști 
permanente și pășuni permanente, cu 
excepția solurilor bogate în carbon, a 
zonelor umede și a pajiștilor și a pășunilor 
seminaturale. În situații excepționale, 
acest procent poate fi majorat la 7 %.  
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(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor de referință cu 
pajiști permanente, în conformitate cu 
alineatul (1) primul paragraf, reînnoirea 
pajiștilor permanente, reconversia 
suprafeței agricole în pajiști permanente în 
cazul în care este depășită reducerea 
autorizată menționată la alineatul (2) , 
precum și modificarea suprafețelor de 
referință cu pajiști permanente în cazul 
transferării terenurilor.  

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor de referință cu 
pajiști permanente și pășuni permanente, 
în conformitate cu alineatul (1) al doilea 
paragraf, reînnoirea pajiștilor permanente 
și a pășunilor permanente, reconversia 
suprafeței agricole în pajiști permanente și 
pășuni permanente în cazul în care este 
depășită reducerea autorizată menționată la 
alineatul (2), circumstanțele excepționale 
menționate la alineatul (2), precum și 
modificarea suprafețelor de referință cu 
pajiști permanente și pășuni permanente în 
cazul transferării terenurilor.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/160 

Amendamentul 160 
Dan Jørgensen, Ulrike Rodust, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrea Zanoni, Sirpa 
Pietikäinen 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 32 – alineatul 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii). 

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște permanentă 
și pășune permanentă, reprezintă zone de 
interes ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
habitate seminaturale. Pentru a fi 
considerate zone de interes ecologic, 
aceste zone nu sunt arate, semănate sau 
fertilizate cu îngrășăminte anorganice sau 
stropite cu pesticide, dar pot fi pășunate, 
recoltate sau cosite în sezonul 
corespunzător, care este compatibil cu 
necesitățile de conservare a biodiversității. 

Or. en 

 
 


