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Amendamentul 7
Marian Harkin

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În plus, pentru a se evita abandonarea 
terenurilor agricole şi pentru a se asigura 
menţinerea lor în bune condiţii agricole şi 
de mediu, Regulamentul (CE) nr. 
1782/2003 a stabilit un cadru comunitar în 
care statele membre adoptă standarde care 
să ţină seama de caracteristicile zonelor în 
cauză, inclusiv de caracteristicile 
pedologice şi climatice, precum şi de 
tipurile de exploatare agricolă existente 
(utilizarea terenurilor, rotaţia culturilor, 
practicile agricole) şi de structura 
exploataţiilor. Eliminarea acţiunii de 
scoatere obligatorie a terenurilor din 
circuitul agricol din cadrul schemei unice 
de plată poate avea, în anumite cazuri, 
efecte adverse pentru mediu, în special în 
ceea ce priveşte anumite particularităţi ale 
peisajului. În consecinţă, dispoziţiile 
comunitare existente care vizează 
protejarea particularităţilor specifice ale 
peisajului, dacă este cazul, ar trebui 
consolidate.

(3) În plus, pentru a se evita abandonarea 
terenurilor agricole şi pentru a se asigura 
menţinerea lor în bune condiţii agricole şi 
de mediu, Regulamentul (CE) nr. 
1782/2003 a stabilit un cadru comunitar în 
care statele membre adoptă standarde care 
să ţină seama de caracteristicile zonelor în 
cauză, inclusiv de caracteristicile 
pedologice şi climatice, precum şi de 
tipurile de exploatare agricolă existente 
(utilizarea terenurilor, rotaţia culturilor, 
practicile agricole) şi de structura 
exploataţiilor. Eliminarea acţiunii de 
scoatere obligatorie a terenurilor din 
circuitul agricol din cadrul schemei unice 
de plată poate avea, în anumite cazuri, 
efecte adverse pentru mediu, în special în 
ceea ce priveşte anumite particularităţi ale 
peisajului. În consecinţă, dispoziţiile 
comunitare existente care vizează 
protejarea particularităţilor specifice ale 
peisajului, dacă este cazul, ar trebui 
consolidate. Ţinându-se cont de nevoia de 
a garanta cele mai înalte standarde în 
ceea ce priveşte calitatea apei, astfel cum 
prevede legislaţia UE, nu ar trebui impuse 
noi restricţii care să împiedice dezvoltarea 
rurală vizată.

Or. en
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Amendamentul 8
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice agricultor care primeşte plăţi 
directe trebuie să respecte cerinţele legale 
în materie de gestionare prevăzute în anexa 
II şi bunele condiţiile agricole şi de mediu 
stabilite la articolul 6.

(1) Orice agricultor care primeşte plăţi 
directe trebuie să respecte cerinţele legale 
în materie de gestionare prevăzute în anexa
II şi bunele condiţiile agricole şi de mediu 
stabilite la articolul 6. Se pot acorda 
derogări de la acest alineat în cazurile în 
care există probleme persistente provocate 
de fenomene naturale, cum ar fi 
inundaţiile şi alunecările de teren. 

Or. en

Amendamentul 9
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Toate cuantumurile plăţilor directe care 
urmează să fie acordate, pentru un an 
calendaristic dat, unui agricultor şi care 
depăşesc 5 000 EUR se reduc în fiecare 
an, până în 2012, cu următoarele procente:

(1) Toate cuantumurile plăţilor directe care 
urmează să fie acordate, pentru un an 
calendaristic dat, unui agricultor şi care 
depăşesc 20 000 EUR se reduc în 2010 şi
în 2012, cu următoarele procente:

(a) 2009: 7%, (a) 2010: 6%
(b) 2010: 9%, (b) 2012: 7%.

(c) 2011: 11%,
(d) 2012: 13%.

Or. en
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Amendamentul 10
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Toate cuantumurile plăţilor directe care 
urmează să fie acordate, pentru un an 
calendaristic dat, unui agricultor şi care 
depăşesc 5 000 EUR se reduc în fiecare an, 
până în 2012, cu următoarele procente:

(1) Toate cuantumurile plăţilor directe care 
urmează să fie acordate, pentru un an 
calendaristic dat, unui agricultor şi care 
depăşesc 10.000 EUR se reduc în fiecare 
an, până în 2012, cu următoarele procente:

(a) 2009: 7%, (a) 2009: 6%,
(b) 2010: 9%, (b) 2010: 7%,
(c) 2011: 11%, (c) 2011: 8%,
(d) 2012: 13%. (d) 2012: 9%.

Or. en

Amendamentul 11
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sumele care corespund reducerii de 5 
procente sunt alocate statelor membre în 
cauză, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 128 alineatul (2) pe 
baza următoarelor criterii:

(2) Sumele obţinute ca urmare a 
reducerilor efectuate în temeiul 
articolului 7 alineatul (1) sunt alocate 
statelor membre în cauză, în conformitate 
cu procedura prevăzută la articolul 128 
alineatul (2) pe baza următoarelor criterii

Or. en

Justificare

With regard to the compulsory modulation (and to the respective increase of the rate of 
compulsory modulation as referred to in Article 7(1) of the Commission’s proposal), the 
currently binding cohesion criteria used for the distribution of 20% of the amounts which 
modulation generated shall be continuingly applied as they very much contribute to the 
proper achievement of the fundamental principles of the Common Agricultural Policy.
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Amendamentul 12
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre acordă prioritate 
agricultorilor care primesc plăţi directe pe 
an de peste 15 000 EUR.

(2) Acest tip de consiliere este gratuit 
pentru toţi agricultorii care primesc mai 
puţin de 15 000 EUR în cadrul regimului 
de plată unică pe exploatație.

Or. en

Justificare

Avoidance of erosion of single farm payment and of its contribution to regional economies.

Amendamentul 13
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 31 decembrie 2010 cel târziu, 
Comisia trebuie să prezinte un raport 
privind aplicarea sistemului de consiliere 
agricolă, însoţit, dacă este necesar, de 
propuneri adecvate prin care se solicită 
obligativitatea sistemului.

Până la 31 decembrie 2010 cel târziu, 
Comisia trebuie să prezinte un raport 
privind aplicarea sistemului de consiliere 
agricolă, însoţit, dacă este necesar, de 
propuneri adecvate prin care se solicită 
obligativitatea sistemului. Agricultorii care 
primesc mai puţin de 15 000 EUR în 
cadrul regimului de plată unică pe 
exploatație nu vor suporta niciun fel de 
costuri.

Or. en

Justificare

Avoidance of erosion of single farm payment and of its contribution to regional economies.
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Amendamentul 14
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În caz de neglijenţă, procentajul 
reducerii este de maxim 5 %, iar în caz de 
nerespectare repetată, de 15 %

(2) În caz de neglijenţă, procentajul 
reducerii este de maxim 5 %, iar în caz de 
nerespectare repetată, de 15 %

În circumstanţe justificate în mod 
corespunzător, statele membre pot decide 
să nu aplice nicio reducere în cazul în care, 
ţinând cont de gravitate, amploare şi 
persistenţă, un caz de nerespectare este 
considerat minor. Cu toate acestea, cazurile 
de nerespectare care constituie un risc 
direct pentru sănătatea publică sau pentru 
cea a animalelor nu sunt considerate 
minore.

În circumstanţe justificate în mod 
corespunzător, statele membre pot decide 
să nu aplice nicio reducere în cazul în care, 
ţinând cont de gravitate, amploare şi 
persistenţă, un caz de nerespectare este 
considerat minor. Cu toate acestea, cazurile 
de nerespectare care constituie un risc 
direct pentru sănătatea publică sau pentru 
cea a animalelor nu sunt considerate 
minore. Se pot acorda derogări în cazurile 
în care problemele sunt provocate de 
condiţii climatice excepţionale.

Cu excepţia cazului în care agricultorul a 
întreprins măsuri imediate de remediere 
punând capăt nerespectării constatate, 
autoritatea competentă întreprinde acţiunile 
necesare care pot fi, dacă este cazul, 
limitate la un control administrativ, pentru 
a garanta faptul că agricultorul remediază 
nerespectările constatate. Constatarea unei 
nerespectări minore şi acţiunea de 
remediere care trebuie întreprinsă sunt 
notificate agricultorului.

Cu excepţia cazului în care agricultorul a 
întreprins măsuri imediate de remediere 
punând capăt nerespectării constatate, 
autoritatea competentă întreprinde acţiunile 
necesare care pot fi, dacă este cazul, 
limitate la un control administrativ, pentru 
a garanta faptul că agricultorul remediază 
nerespectările constatate. Constatarea unei 
nerespectări minore şi acţiunea de 
remediere care trebuie întreprinsă sunt 
notificate agricultorului. 

Or. en

Justificare

This is needed to cover situations such as persistent flooding.
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Amendamentul 15
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre stabilesc regiunile după 
criterii obiective şi nediscriminatorii, cum 
ar fi structura instituţională sau 
administrativă a regiunilor şi/sau 
potenţialul agricol regional.

(2) Statele membre stabilesc regiunile după 
criterii obiective şi nediscriminatorii, cum 
ar fi structura instituţională sau 
administrativă a regiunilor şi/sau 
potenţialul agricol regional.

Statele membre pe teritoriul cărora există 
mai puţin de trei milioane de hectare 
eligibile pentru ajutor pot fi considerate o 
singură regiune.

Statele membre pe teritoriul cărora există 
mai puţin de trei milioane de hectare 
eligibile pentru ajutor pot fi considerate o 
singură regiune. Comisia pune la 
dispoziţie un mecanism de recurs pentru 
părţile afectate care doresc să conteste 
stabilirea regiunilor.

Or. en

Justificare

To ensure that no existing or new discrimination in sustained at regional level.

Amendamentul 16
Jill Evans

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre stabilesc regiunile după 
criterii obiective şi nediscriminatorii, cum 
ar fi structura instituţională sau 
administrativă a regiunilor şi/sau 
potenţialul agricol regional.

(2) Statele membre stabilesc regiunile după 
criterii obiective şi nediscriminatorii, cum 
ar fi structura instituţională sau 
administrativă a regiunilor şi/sau 
potenţialul agricol regional şi/sau în 
funcţie de dezavantajele structurale care 
afectează regiunile defavorizate.

Statele membre pe teritoriul cărora există 
mai puţin de trei milioane de hectare 
eligibile pentru ajutor pot fi considerate o 

Statele membre pe teritoriul cărora există 
mai puţin de trei milioane de hectare 
eligibile pentru ajutor pot fi considerate o 
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singură regiune. singură regiune.

Or. en

Amendamentul 17
Jill Evans

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot să reţină până la 50 % 
din componenta plafoanelor naţionale 
prevăzute la articolul 41 care corespunde 
plăţilor pentru carnea de oaie şi de capră 
prevăzute în anexa VI la Regulamentul 
(CE) nr. 1782/2003 şi vor acorda anual 
agricultorilor o plată suplimentară.

Statele membre pot să reţină până la 50 % 
din componenta plafoanelor naţionale 
prevăzute la articolul 41 care corespunde 
plăţilor pentru carnea de oaie şi de capră 
prevăzute în anexa VI la Regulamentul 
(CE) nr. 1782/2003 şi vor acorda anual 
agricultorilor o plată suplimentară. Statele 
membre sau autorităţile subnaţionale 
cărora le este conferită autoritatea 
necesară direcţionează aceste plăţi către 
regiunile defavorizate şi către rasele 
speciale.

Or. en

Amendamentul 18
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Noile state membre trebuie să 
definească regiunile în conformitate cu 
criterii obiective şi nediscriminatorii.

(2) Noile state membre trebuie să 
definească regiunile în conformitate cu 
criterii obiective şi nediscriminatorii. 
Comisia pune la dispoziţie un mecanism 
de recurs pentru părţile afectate care 
doresc să conteste stabilirea regiunilor. 

Or. en
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Justificare

To ensure that no new discrimination is permitted at Regional level.

Amendamentul 19
Jill Evans

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în regiunile care fac obiectul 
programelor de restructurare şi/sau de 
dezvoltare, cu scopul de a evita abandonul 
de teren şi/sau de a compensa dezavantaje 
specifice pentru agricultorii din zonele în 
cauză,

(c) în regiunile care fac obiectul 
programelor de restructurare şi/sau de 
dezvoltare, cu scopul de a evita abandonul 
de teren şi/sau de a compensa dezavantaje 
specifice pentru agricultorii din zonele în 
cauză şi de a spori potenţialul agricol în 
regiunile defavorizate, care suferă de 
dezavantaje structurale grave şi 
permanente;

Or. en

Amendamentul 20
Jill Evans

Propunere de regulament
Articolul 90 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prima pentru oi şi prima pentru capre 
sunt acordate în limitele plafoanelor 
individuale, sub forma unei plăţi anuale pe 
animal eligibil pentru primă, pe an 
calendaristic şi pentru fiecare agricultor. 
Statul membru stabileşte numărul minim 
de animale pentru care se depune o cerere 
de primă. Numărul minim nu poate fi mai 
mic de 10 sau mai mare de 50.

(3) Prima pentru oi şi prima pentru capre 
sunt acordate în limitele plafoanelor 
individuale, sub forma unei plăţi anuale pe 
animal eligibil pentru primă, pe an 
calendaristic şi pentru fiecare agricultor. 
Statul membru sau autoritatea 
subnaţională căreia îi este conferită 
autoritatea necesară stabileşte numărul 
minim de animale pentru care se depune o 
cerere de primă. Numărul minim nu poate 
fi mai mic de 10 sau mai mare de 50.

Or. en



AM\739506RO.doc 11/13 PE409.765v02-00

RO

Amendamentul 21
Jill Evans

Propunere de regulament
Articolul 91 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se plăteşte o primă suplimentară 
agricultorilor din zonele în care producţia 
de ovine şi de caprine constituie o 
activitate tradiţională sau contribuie în 
mod semnificativ la economia rurală. 
Statele membre stabilesc aceste zone. În 
orice caz, prima suplimentară este destinată 
numai agricultorilor din a căror exploataţie 
cel puţin 50% din suprafaţa utilizată în 
scopuri agricole se află într-una din zonele 
defavorizate definite în Regulamentul (CE) 
nr. 1257/1999.

(1) Se plăteşte o primă suplimentară 
agricultorilor din zonele în care producţia 
de ovine şi de caprine constituie o 
activitate tradiţională, contribuie în mod 
semnificativ la economia rurală sau se află 
într-o regiune defavorizată.. Statele 
membre sau autorităţile lor subnaţionale 
cărora le este conferită autoritatea 
necesară stabilesc aceste zone. În orice 
caz, prima suplimentară este destinată 
numai agricultorilor din a căror exploataţie 
cel puţin 50% din suprafaţa utilizată în 
scopuri agricole se află într-una din zonele 
defavorizate definite în Regulamentul (CE) 
nr. 1257/1999.

Or. en

Amendamentul 22
Jill Evans

Propunere de regulament
Articolul 95 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot acorda 
agricultorilor drepturi la primă în limitele 
rezervei lor naţionale. La acordarea acestor 
drepturi trebuie să li se acorde prioritate în 
special noilor sosiţi, tinerilor agricultori 
sau altor agricultori prioritari.

(3) Statele membre pot acorda 
agricultorilor drepturi la primă în limitele 
rezervei lor naţionale. Dacă acordă astfel 
de drepturi, trebuie să li se dea prioritate în 
special noilor sosiţi, tinerilor agricultori,
agricultorilor din zonele defavorizate sau 
altor agricultori prioritari.

Or. en
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Amendamentul 23
Jill Evans

Propunere de regulament
Articolul 103 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre acordă drepturi la 
primă în limitele rezervei naţionale, în 
special noilor sosiţi, tinerilor agricultori şi 
altor agricultori prioritari.

(3) Statele membre acordă drepturi la 
primă în limitele rezervei naţionale, în 
special noilor sosiţi, tinerilor agricultori,
agricultorilor din zonele defavorizate  şi 
altor agricultori prioritari.

Or. en

Amendamentul 24
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

Propunere de regulament
Articolul 113 – alineatul 4 – paragrafele 2 şi 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice agricultor care primeşte ajutor în 
cadrul schemei unice de plată pe suprafaţă 
are obligaţia de a respecta cerinţele legale 
în materie de gestionare prevăzute în anexa 
II, în conformitate cu următorul calendar:

Orice agricultor care primeşte ajutor în 
cadrul schemei unice de plată pe suprafaţă 
are obligaţia de a respecta cerinţele legale 
în materie de gestionare prevăzute în anexa 
II, în conformitate cu următorul calendar:

(a) cerinţele prevăzute la punctul A din 
anexa II se aplică de la 1 ianuarie 2009;

(a) cerinţele prevăzute la punctul A din 
anexa II se aplică de la 1 ianuarie 2009;

(b) cerinţele prevăzute la punctul B din 
anexa II se aplică de la 1 ianuarie 2011;

(b) cerinţele prevăzute la punctul B din 
anexa II se aplică de la 1 ianuarie 2011;

(ba) cerinţele prevăzute la punctul C din 
anexa II se aplică de la 1 ianuarie 2013;

Cu toate acestea, pentru Bulgaria şi 
România, aplicarea articolelor 4, 5, 25, 26 
şi 27 este opţională până la 31 decembrie 
2011 în măsura în care dispoziţiile în cauză 
se referă la cerinţe legale în materie de 
gestionare. De la 1 ianuarie 2012, un 
agricultor care primeşte plăţi în cadrul 
schemei unice de plată pe suprafaţă în 

Cu toate acestea, pentru Bulgaria şi 
România, aplicarea articolelor 4, 5, 25, 26 
şi 27 este opţională până la 31 decembrie 
2011 în măsura în care dispoziţiile în cauză 
se referă la cerinţe legale în materie de 
gestionare. De la 1 ianuarie 2012, un 
agricultor care primeşte plăţi în cadrul 
schemei unice de plată pe suprafaţă în 
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statele membre în cauză trebuie să respecte 
cerinţele legale în materie de gestionare 
prevăzute în anexa II în conformitate cu 
următorul calendar:

statele membre în cauză trebuie să respecte 
cerinţele legale în materie de gestionare 
prevăzute în anexa II în conformitate cu 
următorul calendar:

(a) cerinţele prevăzute la punctul A din 
anexa II se aplică de la 1 ianuarie 2012;

(a) cerinţele prevăzute la punctul A din 
anexa II se aplică de la 1 ianuarie 2012;

(b) cerinţele prevăzute la punctul B din 
anexa II se aplică de la 1 ianuarie 2014;

(b) cerinţele prevăzute la punctul B din 
anexa II se aplică de la 1 ianuarie 2014;

(ba) cerinţele prevăzute la punctul C din 
anexa II se aplică de la 1 ianuarie 2016;

Or. en

Justificare

This amendment takes over the provision included in Parliament's resolution of 11 December 
2007, which was adopted by a very wide majority.
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