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Amendamentul 182 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber 
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 49 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Cuantumul plății 

 

Cuantumul plății 

 
(1) Statele membre stabilesc cuantumul 

plății anuale din cadrul schemei pentru 
micii fermieri la unul dintre următoarele 
niveluri, sub rezerva aplicării alineatelor 

(2) și (3): 

(1) Statele membre stabilesc cuantumul 

plății anuale din cadrul schemei pentru 
micii fermieri la unul dintre următoarele 
niveluri, sub rezerva aplicării alineatelor 

(2) și (3): 

(a) un cuantum care să nu depășească 15% 

din plata medie pe beneficiar acordată la 
nivel național; 

(a) un cuantum care să nu depășească 15% 

din plata medie pe beneficiar acordată la 
nivel național; 

(b) un cuantum corespunzător plății medii 
pe hectar acordate la nivel național, 
înmulțit cu o cifră care corespunde 

numărului de hectare – maximum trei. 

(b) un cuantum corespunzător unui 
procent de 150% din plata medie pe hectar 
acordată la nivel național, înmulțit cu o 
cifră care corespunde numărului de hectare 
– maximum cinci. 

Media națională menționată la primul 
paragraf litera (a) se stabilește de către 
statele membre pe baza plafonului național 

prevăzut în anexa II pentru anul 
calendaristic 2019 și a numărului de 
fermieri care au obținut drepturi la plată în 

temeiul articolului 21 alineatul (1). 

Media națională menționată la primul 
paragraf litera (a) se stabilește de către 
statele membre pe baza plafonului național 

prevăzut în anexa II pentru anul 
calendaristic 2019 și a numărului de 
fermieri care au obținut drepturi la plată în 

temeiul articolului 21 alineatul (1). 

Media națională menționată la primul 

paragraf litera (b) se stabilește de către 
statele membre pe baza plafonului național 

prevăzut în anexa II pentru anul 
calendaristic 2019 și a numărului de 

Media națională menționată la primul 

paragraf litera (b) se stabilește de către 
statele membre pe baza plafonului național 

prevăzut în anexa II pentru anul 
calendaristic 2019 și a numărului de 
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hectare eligibile declarate în conformitate 
cu articolul 26 în 2014. 

hectare eligibile declarate în conformitate 
cu articolul 26 în 2014. 

(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) nu 

trebuie să fie mai mic de 500 EUR și nici 
mai mare de 1 000 EUR. Fără a aduce 
atingere articolului 51 alineatul (1), dacă 
aplicarea alineatului (1) determină 
stabilirea unui cuantum mai mic de 500 
EUR sau mai mare de 1 000 EUR, 
cuantumul respectiv se rotunjește în sus 

sau în jos, până la valoarea minimă sau 
respectiv maximă. 

(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) nu 

trebuie să fie mai mic de 1 000 EUR și nici 
mai mare de 2 000 EUR. Fără a aduce 
atingere articolului 51 alineatul (1), dacă 
aplicarea alineatului (1) determină 
stabilirea unui cuantum mai mic de 1 000 
EUR sau mai mare de 2 000 EUR, 
cuantumul respectiv se rotunjește în sus 

sau în jos, până la valoarea minimă sau 
respectiv maximă. 

(3) Prin derogare de la alineatul (2), în 

Cipru și Malta cuantumul plății menționat 
la alineatul (1) poate fi stabilit la o valoare 

mai mică de 500 EUR, dar nu mai mică de 
200 EUR. 

(3) Prin derogare de la alineatul (2), în 

Cipru și Malta cuantumul plății menționat 
la alineatul (1) poate fi stabilit la o valoare 

mai mică de 500 EUR, dar nu mai mică de 
200 EUR. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0079/183 

Amendamentul 183 
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 51 – alineatul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Dacă cuantumul total al plăților care 
trebuie efectuate în cadrul schemei 

destinate micilor fermieri depășește 10% 
din plafonul național anual stabilit în anexa 
II, statele membre aplică o reducere lineară 

a cuantumurilor care trebuie plătite în 
conformitate cu prezentul titlu, pentru a 
respecta procentul respectiv. 

(2) Dacă cuantumul total al plăților care 
trebuie efectuate în cadrul schemei 

destinate micilor fermieri depășește 25% 
din plafonul național anual stabilit în anexa 
II, statele membre aplică o reducere lineară 

a cuantumurilor care trebuie plătite în 
conformitate cu prezentul titlu, pentru a 
respecta procentul respectiv. 

Or. pt 

 
 


