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6.3.2013 B7-0081/143 

Amendamentul 143 

Luis Manuel Capoulas Santos 

în numele Grupului S&D 
 
Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0081/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 
referitoare la sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) - 2011/0282(COD)  
(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera ma (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ma) „agrosilvicultură”: sistem de 
producție în care arborii și plantele sau 
pășunile sunt cultivate în interiorul sau pe 
marginea acelorași parcele; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/144 

Amendamentul 144 

Luis Manuel Capoulas Santos 
în numele Grupului S&D 
Alyn Smith 
în numele Grupului Verts/ALE 
Marit Paulsen 

în numele Grupului ALDE 
 
Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0081/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 
referitoare la sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) - 2011/0282(COD) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Propunere de regulament 

Articolul 29 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Agromediu și climă  Agromediu și climă  

(1) Statele membre pun la dispoziție 
sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri 
pe întregul lor teritoriu, în conformitate cu 
necesitățile și prioritățile lor specifice 
naționale, regionale sau locale. Includerea 
acestei măsuri în programele de dezvoltare 
rurală este obligatorie.  

(1) Statele membre pun la dispoziție 
sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri 
pe întregul lor teritoriu, în conformitate cu 
necesitățile și prioritățile lor specifice 
naționale, regionale sau locale. Această 
măsură are drept obiectiv conservarea, 
dar și promovarea schimbărilor necesare 
la nivelul practicilor agricole care aduc o 
contribuție pozitivă mediului și climei. 
Includerea sa în programele de dezvoltare 
rurală este obligatorie.  

(2) Plățile pentru agromediu și climă se 
acordă fermierilor, grupurilor de fermieri 
sau grupurilor formate din fermieri și alți 
gestionari de terenuri care se angajează în 
mod voluntar să desfășoare operațiuni 
constând într-unul sau mai multe 
angajamente de agromediu și climatice 
având ca obiect terenuri agricole. Atunci 
când acest lucru este justificat 
corespunzător de realizarea obiectivelor 

(2) Plățile pentru agromediu și climă se 
acordă fermierilor, grupurilor de fermieri 
sau grupurilor formate din fermieri și alți 
gestionari de terenuri care se angajează în 
mod voluntar să desfășoare operațiuni 
constând într-unul sau mai multe 
angajamente de agromediu și climatice 
având ca obiect terenuri agricole sau 
terenuri cu destinație agricolă. 
Programele de agromediu vizează 
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legate de mediu, plățile pentru agromediu 
și climă pot fi acordate și altor gestionari 
de terenuri sau grupurilor formate din alți 
gestionari de terenuri.  

exemple de bune practici (conform 
principiului „modelului precursor”), 
inclusiv cele legate de gestionarea solului, 
gestionarea apei, biodiversitate, reciclarea 
substanțelor nutritive și întreținerea 
ecosistemelor, și stabilesc prioritățile în 
ceea ce privește investițiile în aceste 
tehnici. Programele urmăresc 
răspândirea bunelor practici pe întreg 
teritoriul acoperit de program. Schemele 
privind clima pot fi orientate în direcția 
îmbunătățirii performanței de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră a 
exploatației agricole sau a sistemului 
agricol în întregime. Atunci când acest 
lucru este justificat corespunzător de 
realizarea obiectivelor legate de mediu, 
plățile pentru agromediu și climă pot fi 
acordate și altor gestionari de terenuri sau 
grupurilor formate din alți gestionari de 
terenuri.  

(3) Plățile pentru agromediu și climă 
acoperă numai angajamentele care 
depășesc standardele obligatorii relevante, 
stabilite în temeiul titlului VI capitolul I 
din Regulamentul (UE) nr. HR/2012 și alte 
obligații relevante stabilite în temeiul 
titlului III capitolul 2 din Regulamentul 
(UE) nr. DP/2012, cerințele minime 
relevante pentru utilizarea îngrășămintelor 
și a produselor de protecție a plantelor, 
precum și alte cerințe obligatorii relevante 
prevăzute în legislația națională. Toate 
aceste cerințe obligatorii trebuie 
identificate în program.  

(3) Plățile pentru agromediu și climă 
acoperă numai angajamentele care 
depășesc standardele obligatorii relevante, 
stabilite în temeiul titlului VI capitolul I 
din Regulamentul (UE) nr. HR/2012 și 
toate obligațiile relevante stabilite în 
temeiul titlului III capitolul 2 din 
Regulamentul (UE) nr. DP/2012, cerințele 
minime relevante pentru utilizarea 
îngrășămintelor și a produselor de protecție 
a plantelor, precum și alte cerințe 
obligatorii relevante prevăzute în legislația 
națională. Toate aceste cerințe obligatorii 
trebuie identificate în program.  

(4) Statele membre depun eforturi pentru a 
furniza persoanelor care se angajează să 
desfășoare operațiuni în cadrul acestei 
măsuri cunoștințele și informațiile necesare 
pentru implementarea respectivelor 
operațiuni, inclusiv prin asistență de 
specialitate legată de angajamente și/sau 
prin condiționarea sprijinului acordat în 
cadrul acestei măsuri de parcurgerea 
formării necesare. 

(4) Statele membre depun eforturi pentru a 
furniza persoanelor care se angajează să 
desfășoare operațiuni în cadrul acestei 
măsuri cunoștințele și informațiile necesare 
pentru implementarea respectivelor 
operațiuni, inclusiv prin asistență de 
specialitate legată de angajamente și/sau 
prin condiționarea sprijinului acordat în 
cadrul acestei măsuri de parcurgerea 
formării necesare.  

(5) Angajamentele luate în temeiul acestei (5) Angajamentele luate în temeiul acestei 
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măsuri se asumă pentru o perioadă de cinci 
până la șapte ani. Cu toate acestea, dacă 
este necesar pentru realizarea sau 
menținerea beneficiilor de mediu urmărite, 
statele membre pot stabili, în programele 
lor de dezvoltare rurală, o perioadă mai 
lungă pentru anumite tipuri de 
angajamente, inclusiv prin acordarea o unei 
prelungiri anuale a acestora după 
încheierea perioadei inițiale.  

măsuri se asumă pentru o perioadă de cinci 
până la șapte ani. Cu toate acestea, dacă 
este necesar pentru realizarea sau 
menținerea beneficiilor de mediu urmărite, 
statele membre pot stabili, în programele 
lor de dezvoltare rurală, o perioadă mai 
lungă pentru anumite tipuri de 
angajamente, inclusiv prin acordarea o unei 
prelungiri anuale a acestora după 
încheierea perioadei inițiale. Pentru 
angajamentele noi care urmează direct 
după angajamentul îndeplinit în perioada 
inițială, statele membre pot stabili o 
perioadă mai scurtă în programele lor de 
dezvoltare rurală. 

(6) Plățile se acordă anual pentru a 
compensa toate sau o parte din costurile 
suplimentare și pierderile de venit 
suportate de beneficiari ca urmare a 
angajamentelor luate. Dacă este necesar, 
plățile respective pot acoperi și costurile 
tranzacționale, reprezentând până la 20 % 
din prima plătită pentru angajamentele de 
agromediu și climatice. Dacă 
angajamentele sunt luate de grupuri de 
fermieri, nivelul maxim este de 30 %.  

(6) Plățile se acordă anual pentru a 
compensa toate sau o parte din costurile 
suplimentare și pierderile de venit 
suportate de beneficiari ca urmare a 
angajamentelor luate. Dacă este necesar, 
plățile respective pot acoperi și costurile 
tranzacționale, reprezentând până la 20 % 
din prima plătită pentru angajamentele de 
agromediu și climatice. Dacă 
angajamentele fac parte dintr-o acțiune 
colectivă, nivelul maxim este de 30 %.  

 Nu se acordă sprijin din FEADR pentru 
angajamentele prevăzute la titlul III 
capitolul 2 din Regulamentul (UE) 
nr. DP/2012. 

 (6a) Pentru operațiunile legate de 
conservarea mediului, statele membre, 
prin derogare de la alineatul 6 și în 
situații justificate corespunzător, pot 
acorda sprijin sub forma unei sume 
forfetare sau a unei plăți unice pe unitate 
pentru angajamentele de renunțare la 
utilizarea comercială a zonelor. Acest 
sprijin se calculează pe baza costurilor 
suplimentare suportate și a pierderilor de 
venit. 

(7) Dacă este necesar pentru a asigura 
aplicarea eficientă a măsurii, statele 
membre pot utiliza procedura de 
selecționare a beneficiarilor prevăzută la 

(7) Dacă este necesar pentru a asigura 
aplicarea eficientă a măsurii, statele 
membre pot utiliza procedura de 
selecționare a beneficiarilor prevăzută la 
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articolul 49 alineatul (3).  articolul 49 alineatul (3).  

(8) Sprijinul este limitat la cuantumurile 
maxime stabilite în anexa I.  

(8) Sprijinul este limitat la cuantumurile 
maxime stabilite în anexa I.  

În cadrul acestei măsuri nu se poate acorda 
niciun sprijin pentru angajamente care fac 
obiectul măsurii privind agricultura 
ecologică.  

În cadrul acestei măsuri nu se poate acorda 
niciun sprijin pentru angajamente care fac 
obiectul măsurii privind agricultura 
ecologică.  

(9) Se poate acorda un ajutor pentru 
conservarea resurselor genetice în 
agricultură în cadrul unor operațiuni care 
nu intră sub incidența dispozițiilor de la 
alineatele (1)-(8).  

(9) Se poate acorda un ajutor pentru 
conservarea și pentru utilizarea și 
dezvoltarea durabile ale resurselor 
genetice în agricultură în cadrul unor 
operațiuni care nu intră sub incidența 
dispozițiilor de la alineatele (1)-(8).  

(10) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 90 în ceea ce privește prelungirea 
anuală a angajamentelor după perioada 
inițială a operațiunii, condițiile aplicabile 
angajamentelor privind utilizarea unor 
metode diferite de extensificare sau de 
gestionare a creșterii animalelor, limitarea 
utilizării îngrășămintelor, a produselor de 
protecție a plantelor sau a altor produse, 
creșterea raselor locale aflate în pericol de 
abandon sau conservarea resurselor 
genetice vegetale, precum și în ceea ce 
privește definirea operațiunilor eligibile în 
temeiul alineatului (9).  

(10) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 90 în ceea ce privește prelungirea 
anuală a angajamentelor după perioada 
inițială a operațiunii, condițiile aplicabile 
angajamentelor privind utilizarea unor 
metode diferite de extensificare sau de 
gestionare a creșterii animalelor, limitarea 
utilizării îngrășămintelor, a produselor de 
protecție a plantelor sau a altor produse, 
creșterea raselor locale aflate în pericol de 
abandon sau conservarea resurselor 
genetice vegetale, precum și în ceea ce 
privește definirea operațiunilor eligibile în 
temeiul alineatului (9).  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/145 

Amendamentul 145 

Luis Manuel Capoulas Santos 
în numele Grupului S&D 
Alyn Smith 
în numele Grupului Verts/ALE 
 
Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0081/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 
referitoare la sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) - 2011/0282(COD) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Propunere de regulament 

Articolul 30 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Sprijinul se acordă exclusiv pentru 
angajamente care depășesc standardele 
obligatorii relevante stabilite în temeiul 
titlului VI capitolul 1 din Regulamentul 
(UE) nr. HR/2012, cerințele minime 
relevante privind utilizarea îngrășămintelor 
și a produselor de protecție a plantelor, 
precum și alte cerințe obligatorii relevante 
prevăzute în legislația națională. Toate 
aceste cerințe trebuie identificate în 
program. 

(2) Sprijinul se acordă exclusiv pentru 
angajamente care depășesc standardele 
obligatorii relevante stabilite în temeiul 
titlului VI capitolul 1 din 
Regulamentul (UE) nr. HR/2012, 
obligațiile relevante stabilite în temeiul 
titlului III capitolul 2 din 
Regulamentul (UE) nr. DP/2012, cerințele 
minime relevante pentru utilizarea 
îngrășămintelor și a produselor de protecție 
a plantelor, precum și alte cerințe 
obligatorii relevante prevăzute în legislația 
națională. Toate aceste cerințe trebuie 
identificate în program. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/146 

Amendamentul 146 

Luis Manuel Capoulas Santos 
în numele Grupului S&D 
Alyn Smith 
în numele Grupului Verts/ALE 
 
Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0081/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 
referitoare la sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) - 2011/0282(COD) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Propunere de regulament 

Articolul 31 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Sprijinul destinat fermierilor în legătură 
cu Directivele 92/43/CEE și 2009/147/CE 
se acordă numai în legătură cu 
dezavantajele care decurg din respectarea 
cerințelor care depășesc bunele condiții 
agricole și de mediu prevăzute la articolul 
94 și în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 
HR/2012 al Consiliului. 

(3) Sprijinul destinat fermierilor în legătură 
cu Directivele 92/43/CEE și 2009/147/CE 
se acordă numai pentru dezavantajele care 
decurg din respectarea cerințelor care 
depășesc bunele condiții agricole și de 
mediu prevăzute la articolul 94 și în 
anexa II la Regulamentul (UE) 
nr. HR/2012 al Consiliului și obligațiile 
relevante stabilite în temeiul titlului III 
capitolul 2 din Regulamentul (UE) 
nr. DP/2012. Pentru cazurile în care 
aceste obligații sunt incompatibile cu 
directivele amintite la exploatația în 
cauză, programul de dezvoltare rurală 
poate să prevadă dispoziții speciale. 

Or. en 

 
 


