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6.3.2013 B7-0079/177 

Amendamentul 177 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa 
Matias, Kyriacos Triantaphyllides  
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 4 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Definiții Definiții 

(1) În sensul prezentului regulament, se 
aplică următoarele definiții:  

(1) În sensul prezentului regulament, se 
aplică următoarele definiții:  

(a) „fermier” înseamnă o persoană fizică 
sau juridică sau un grup de persoane fizice 
sau juridice, indiferent de statutul juridic pe 
care grupul și membrii săi îl dețin în 
temeiul legislației naționale, a cărei au a 
cărui exploatație se află pe teritoriul 
Uniunii definit la articolul 52 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, coroborat cu 
articolele 349 și 355 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, și care 
desfășoară o activitate agricolă;  

(a) „fermier” înseamnă o persoană fizică 
sau juridică sau un grup de persoane fizice 
sau juridice, indiferent de statutul juridic pe 
care grupul și membrii săi îl dețin în 
temeiul legislației naționale, a cărei au a 
cărui exploatație se află pe teritoriul 
Uniunii definit la articolul 52 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, coroborat cu 
articolele 349 și 355 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, și care 
desfășoară o activitate agricolă.  

(b) „exploatație” înseamnă ansamblul 
unităților utilizate pentru activități agricole 
și gestionate de un fermier, situate pe 
teritoriul aceluiași stat membru;  

(b) „exploatație” înseamnă ansamblul 
unităților utilizate pentru activități agricole 
și gestionate de un fermier, situate pe 
teritoriul aceluiași stat membru;  

(c) „activitate agricolă” înseamnă:  (c) „activitate agricolă” înseamnă:  

creșterea sau cultivarea de produse 
agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea, 
reproducerea animalelor și întreținerea 
acestora în scopuri agricole;  

creșterea sau cultivarea de produse 
agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea, 
reproducerea animalelor și întreținerea 
acestora în scopuri agricole;  

menținerea suprafeței agricole într-o stare 
care o face adecvată pentru pășunat sau 
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pentru cultivare, fără nicio acțiune 
pregătitoare specială care depășește 
cadrul metodelor și al utilajelor agricole 
tradiționale, sau 

efectuarea unei activități minime, care 
urmează să fie stabilită de către statele 
membre, pe suprafețele agricole 
menținute în mod natural într-o stare 
adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare; 

 

(d) „produse agricole” înseamnă produsele 
enumerate în anexa I la tratat, cu excepția 
produselor pescărești, precum și bumbacul;  

(d) „produse agricole” înseamnă produsele 
enumerate în anexa I la tratat, cu excepția 
produselor pescărești, precum și bumbacul;  

(e) „suprafață agricolă” înseamnă orice 
suprafață de teren arabil, de pajiște 
permanentă sau cultivată cu culturi 
permanente;  

(e) „suprafață agricolă” înseamnă orice 
suprafață de teren arabil, de pajiște 
permanentă sau cultivată cu culturi 
permanente;  

(f) „terenuri arabile” înseamnă terenuri 
cultivate în scopul producției de culturi sau 
o suprafață disponibilă pentru producția de 
culturi, dar scoase temporar din circuitul 
agricol, inclusiv pârloagele, în 
conformitate cu articolele 22, 23 și 24 din 
Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, cu 
articolul 39 din Regulamentul (CE) nr. 
1698/2005 și cu articolul 29 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR], 
indiferent dacă terenul respectiv este sau 
nu acoperit cu sere sau cu un mijloc de 
protecție fix sau mobil;  

(f) „terenuri arabile” înseamnă terenuri 
cultivate în scopul producției de culturi sau 
o suprafață disponibilă pentru producția de 
culturi, dar scoase temporar din circuitul 
agricol, inclusiv pârloagele, în 
conformitate cu articolele 22, 23 și 24 din 
Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, cu 
articolul 39 din Regulamentul (CE) nr. 
1698/2005 și cu articolul 29 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR], 
indiferent dacă terenul respectiv este sau 
nu acoperit cu sere sau cu un mijloc de 
protecție fix sau mobil;  

(g) „culturi permanente” înseamnă culturile 
pentru care nu se practică un sistem de 
rotație, altele decât pajiștile permanente, 
care ocupă terenurile pentru o perioadă de 
cinci ani sau mai mult și care produc 
recolte repetate, inclusiv pepinierele și 
speciile forestiere cu ciclu de producție 
scurt;  

(g) „culturi permanente” înseamnă culturile 
pentru care nu se practică un sistem de 
rotație, altele decât pajiștile permanente, 
care ocupă terenurile pentru o perioadă de 
cinci ani sau mai mult și care produc 
recolte repetate, inclusiv pepinierele și 
speciile forestiere cu ciclu de producție 
scurt;  

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani; 
această noțiune poate include și alte specii 

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani; 
această noțiune poate include și alte specii 
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adecvate pentru pășunat, cu condiția să 
rămână predominante iarba și alte plante 
furajere erbacee;  

adecvate pentru pășunat, cu condiția să 
rămână predominante iarba și alte plante 
furajere erbacee;  

(i) „iarbă sau alte plante furajere erbacee” 
înseamnă toate plantele erbacee care se 
găsesc în mod tradițional pe pășunile 
naturale sau care, în statul membru în 
cauză, sunt incluse în mod normal în 
amestecurile de semințe pentru pășuni sau 
pajiști (indiferent dacă sunt sau nu utilizate 
pentru pășunatul animalelor);  

(i) „iarbă sau alte plante furajere erbacee” 
înseamnă toate plantele erbacee care se 
găsesc în mod tradițional pe pășunile 
naturale sau care, în statul membru în 
cauză, sunt incluse în mod normal în 
amestecurile de semințe pentru pășuni sau 
pajiști (indiferent dacă sunt sau nu utilizate 
pentru pășunatul animalelor);  

(j) „pepiniere” înseamnă următoarele 
suprafețe plantate cu plante tinere 
lemnoase cultivate în aer liber, destinate 
transplantării ulterioare:  

(j) „pepiniere” înseamnă următoarele 
suprafețe plantate cu plante tinere 
lemnoase cultivate în aer liber, destinate 
transplantării ulterioare:  

pepiniere viticole și vii-mamă pentru 
portaltoi;  

pepiniere viticole și vii-mamă pentru 
portaltoi;  

pepiniere de pomi fructiferi și de fructe de 
pădure;  

– pepiniere de pomi fructiferi și de fructe 
de pădure;  

pepiniere de plante ornamentale;  pepiniere de plante ornamentale;  

pepiniere comerciale de arbori de pădure 
(cu excepția arborilor pentru nevoile 
proprii ale exploatației, crescuți în zona 
împădurită);  

pepiniere comerciale de arbori de pădure 
(cu excepția arborilor pentru nevoile 
proprii ale exploatației, crescuți în zona 
împădurită);  

arbori și arbuști pentru plantarea în grădini, 
parcuri, pe marginea drumurilor, pe 
rambleuri (de exemplu, plante pentru 
garduri vii, trandafiri și alți arbuști 
ornamentali, conifere ornamentale), 
precum și portaltoii acestora și materialul 
săditor.  

– arbori și arbuști pentru plantarea în 
grădini, parcuri, pe marginea drumurilor, 
pe rambleuri (de exemplu, plante pentru 
garduri vii, trandafiri și alți arbuști 
ornamentali, conifere ornamentale), 
precum și portaltoii acestora și materialul 
săditor.  

(k) „specii forestiere cu ciclu scurt de 
producție” înseamnă suprafețe plantate 
cu specii de arbori încadrate la codul NC 
06029041, care urmează să fie stabilite de 
statele membre și care constau în culturi 
de plante perene, lemnoase, ale căror 
rizomi sau tulpini rămân în pământ după 
recoltare, iar în următorul sezon răsar 
mlădițe noi. 

 

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 în scopul:  

2. Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 în scopul:  
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(a) stabilirii mai multor definiții privind 
accesul la sprijinul acordat în temeiul 
prezentului regulament;  

(a) stabilirii mai multor definiții privind 
accesul la sprijinul acordat în temeiul 
prezentului regulament;  

(b) stabilirii cadrului în care statele 
membre definesc activitățile minime care 
trebuie efectuate în zone menținute în mod 
natural într-o stare adecvată pentru pășunat 
sau pentru cultivare;  

(b) stabilirii cadrului în care statele 
membre definesc activitățile minime care 
trebuie efectuate în zone menținute în mod 
natural într-o stare adecvată pentru pășunat 
sau pentru cultivare;  

(c) stabilirii unor criterii care trebuie 
îndeplinite de fermieri pentru a se 
considera că aceștia au respectat obligația 
de a menține suprafața agricolă într-o stare 
adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare, în conformitate cu alineatul (1) 
litera (c);  

(c) stabilirii unor criterii care trebuie 
îndeplinite de fermieri pentru a se 
considera că aceștia au respectat obligația 
de a menține suprafața agricolă într-o stare 
adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare, în conformitate cu alineatul (1) 
litera (c);  

(d) stabilirii unor criterii pentru 
determinarea predominanței ierbii și a altor 
plante furajere erbacee, în scopul aplicării 
alineatului (1) litera (h).  

(d) stabilirii unor criterii pentru 
determinarea predominanței ierbii și a altor 
plante furajere erbacee, în scopul aplicării 
alineatului (1) litera (h).  

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0079/178 

Amendamentul 178 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides  
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 11 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Reducerea progresivă și plafonarea plăților Reducerea progresivă și plafonarea plăților 

(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 20 % în cazul tranșei de peste 20.000 
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 50 % 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 80 % 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;  

(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) se 
calculează scăzând salariile plătite și 
declarate efectiv de fermier în anul 
precedent, inclusiv impozite și contribuții 
sociale aferente ocupării forței de muncă, 
din cuantumul total al plăților directe 
datorate inițial agricultorului, fără a lua în 
calcul de plățile care urmează să fie 
acordate în temeiul titlului III capitolul 2 
din prezentul regulament. 

(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) se 
calculează scăzând salariile plătite și 
declarate efectiv de fermier în anul 
precedent, inclusiv impozite și contribuții 
sociale aferente ocupării forței de muncă, 
din cuantumul total al plăților directe 
datorate inițial agricultorului. 

(3) Statele membre se asigură că nu se (3) Statele membre se asigură că nu se 
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acordă nicio plată fermierilor în cazul 
cărora s-a dovedit că, începând cu data 
publicării prezentei propuneri de 
regulament al Comisiei, au creat în mod 
artificial condițiile necesare pentru a evita 
efectele prezentului articol.  

acordă nicio plată fermierilor în cazul 
cărora s-a dovedit că, începând cu data 
publicării prezentei propuneri de 
regulament al Comisiei, au creat în mod 
artificial condițiile necesare pentru a evita 
efectele prezentului articol.  

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0079/179 

Amendamentul 179 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy 
Meyer, Marie-Christine Vergiat, Paul Murphy, Marisa Matias  
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 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], un 
anumit procent 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. 
Fondurile transferate sunt finanțate 
100 % prin bugetul PAC în vederea 
inversării tendinței de declin rural și 
declin al activității agricole, în special al 
agriculturii ecologice, în conformitate cu 
prioritățile (4) și (5) de dezvoltare rurală 
de la articolul (5) din Regulamentul (UE) 
nr. […] [RDR]. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0079/180 

Amendamentul 180 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides  
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 22 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 22a 

 
Convergența între statele membre în ceea 
ce privește valoarea drepturilor la plată 

 
(1) Până la sfârșitul perioadei de 
valabilitate a Cadrului financiar 
multianual 2014-2020, sprijinul direct se 
distribuie în mod corect pe întreg 
teritoriul Uniunii astfel încât să se atingă 
o deplină convergență a sprijinului pentru 
venitul direct pentru fermierii dintr-un 
stat membru sau altul. 

 
(2) În sensul obiectivului de convergență 
stabilit la alineatul (1), Comisia depune, 
nu mai târziu de sfârșitul primului 
trimestru al anului 2013, o propunere 
privind stabilirea unei metode și a unui 
calendar pentru implementarea sa. 
Propunerea respectivă prevede grade 
intermediare de convergență a plăților per 
hectar, având în vedere convergența 
deplină la data sus-menționată. 

 
(3) Convergența menționată la alineatele 
(1) și (2) este finanțată în mod 
proporțional de către toate statele membre 
în cazul cărora plățile directe se situează 
peste media Uniunii. 
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 (4) Fără a se aduce atingere convergenței 
de atins în conformitate cu alineatul (1), 
se va ține seama, în mod corespunzător, 
de diferențele în ceea ce privește nivelul 
de salariu și costurile de intrare din 
statele membre. Comisia permite 
diferențele din propunerea menționată la 
alineatul (2). 

Or. pt 

 

 
 
 


