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în numele Grupului ECR 
 

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) 
(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 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(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 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. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/149 

Amendamentul 149 

James Nicholson 
în numele Grupului ECR 

 

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) 
(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 – alineatul 6 – paragraful 1 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Nu se acordă sprijin din FEADR pentru 
angajamentele care intră sub incidența 
titlului III capitolul 2 din 
Regulamentul (UE) nr. .../.... [RDP] 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/150 

Amendamentul 150 

James Nicholson 
în numele Grupului ECR 

 

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) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Propunere de regulament 

Articolul 64 – alineatul 4  
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Comisia efectuează, prin intermediul 

unui act de punere în aplicare, o defalcare 
anuală pe stat membru a cuantumurilor 
menționate la alineatul (1), după deducerea 

cuantumului menționat la alineatul (2) și 
luând în considerare transferul de fonduri 
menționat la articolul 14 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. DP/2012. Atunci 
când realizează defalcarea anuală, Comisia 

ține seama de: 

(4) Comisia efectuează, prin intermediul 

unui act de punere în aplicare, o defalcare 
anuală pe stat membru a cuantumurilor 
menționate la alineatul (1), după deducerea 

cuantumului menționat la alineatul (2) și 
luând în considerare transferul de fonduri 
menționat la articolul 14 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. DP/2012. Atunci 
când realizează defalcarea anuală, Comisia 

ține seama de:  

(a) criterii obiective legate de obiectivele 

prevăzute la articolul 4 și 
(a) criterii obiective legate de obiectivele 

prevăzute la articolul 4.  

(b) performanțele anterioare.  

Or. en 

 

 


